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 הפרויקט מטרות
 וחיזוק דיגיטליות מיומנויות המיזם על ידי הקניית הוא לשפר את איכות החיים של משתתפי הפרויקטמטרת 

ושיפור תמקד בהקניית מיומנויות דיגיטליות פרויקט מה דיגיטליים. שירותים בצריכה ומימושהיכולת האישיות 

. חלק לא בירושלים מהמגזר החרדי לתושבים ותיקים מאוחדתחולים יכולות השימוש באתר המידע של קופת 

 היו להתבצע לכתת רגלים לקופות החולים על מנת לבצע פעולות שיכולות תיקים נאלציםמבוטל של התושבים הוו

 .לו היה ברשותם הידע הדיגיטלי מביתם בלחיצת מקלדת

ניתן לתושבים ותיקים מהמגזר החרדי  ריינות הדיגיטלית בתחום הבריאותלמרות שהפרויקט מתמקד בשיפור האו

  נות( לתחומים שונים ולאוכלוסיות שונות. לשכפל את תשתית הפרויקט )בווריאציות שו

 .מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד בלשון זכר נכתבהמסמך 

 היעד קהל
 .מאוחדתקופת חולים חרדים המבוטחים ב הפרויקט מיועד לאזרחים ותיקים תושבי ירושלים

ם את הפרויקט גם עם קופות חולים אך בהחלט ניתן לישי מאוחדתלצורך מיקוד הפרויקט נבחרה קופת חולים 

קט מתמקד . כמו כן הפרוי)קופ"ח מאוחדת מרכזת אחוז גבוהה של התושבים החרדים בירושלים( ותנוספ

 . הםלצרכים המיוחדים של סויתייח מהמגזר החרדיבתושבים וותיקים 

יא, סנהדריה מאה הנבשמואל  אזורקהל היעד מתרכז באשכולות של שכונות בירושלים )הר נוף, רמות שלמה, 

 שבמגזר החרדי הנמוךהגיל הממוצע באזור מגוריהם. למרות קופות החולים שערים ועוד( המשתמשים בשירותי 

 זורים גיאוגרפיים קטנים יחסית.אהמרוכזת בעדיין יש אוכלוסייה בוגרת גדולה 

לכן מומלץ להפעיל את ככל שאדם צעיר יותר יכולות הלימוד והפתיחות שלו גבוהים יותר ו -תושבים ותיקים 

 .ומעלה 55מגיל  תושביםעל הפרויקט 

 ההפעלה מנגנון
בדגש על שימוש דיגיטלית על ידי לימוד אוריינות  תיקיםולשפר את איכות החיים של התושבים הוהפרויקט מיועד 

  מיטבי באתר קופת החולים.

עמדות מחשבים  10-12) חשביםשיוסב למעבדת מ יעודי יעשה מתוך אוטובוסי האוריינות הדיגיטלית לימוד

קרוב ו השונים )לפי תכנית מוגדרת( קופות החוליםבסמיכות לויתנייד למגרשי החנייה  ותקשורת, ריהוט( 

 לאוכלוסיית היעד.

על פי תכנית מוגדרת ינויד למגרשי החנייה בסמיכות לסניפי קופות החולים בשכונות האוטובוס )מידעבוס( 

 ת מרכזיות:ישמש לשתי מטרוהרלוונטיות ו

מספר מפגשים אוריינות בסיסית ושימוש נכון ומיטבי ילמדו ב רשומים משתתפיםבה מעבדה/כיתת לימוד  .1

 בשיתוף מטה ישראל דיגיטלית באתר קופת החולים )הגדרת סוגי הקורסים, אורכם ותכנם יוגדרו בעתיד

 (.ןהג'וינט

ה וסיוע לאזרחים ותיקים המזדמנים הדרכ –באוריינות דיגיטלית למבוטחי הקופה  והדרכה מרכז סיוע .2

 .בשימוש חכם באתר קופת החולים לקופות החולים

רחב של המגוון המ ווייהנישפרו את יכולות האוריינות שלהם תושבים הוותיקים המשתתפים במפגשים השונים 

מו כן בזמן כלגשת פיסית לקופות החולים.  את הצורך יקטינוכך וקופת החולים דרך אתר הקופה ומביתם י שירות

מהמעבדה ולקבל סיוע  ליהנותעבוס בסמיכות לסניף קופת החולים יוכלו התושבים ותיקים שהותו של המיד

 זור.רציף עם התושבים בא קשרר באוריינות דיגיטלית וישמוהדרכה 

הפרויקט מחייב שיתוף פעולה עם קופת חולים המאוחדת. הצורך בשותפות עם קופת החולים המאוחדת הוא כדי 

, גילאים ומקומת מגורים. כמו ההגיע לקהל היעד באמצעות ניתוח חכם של מבוטחי הקופה. מציאת חתכי אוכלוסייל
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כן מתבקש שהשיווק הטלפוני יעשה על ידי נציגי הקופה. אין ספק שלקופת חולים המאוחדת יש אינטרס לשתף 

טון הוצאות והגדלת היעילות(  בנתינת פעולה מיכון שהיא נהנית בכך מהפרויקט )שיפור שרות, קיטון תורים, קי

 שרות נוסף למבוטחיה ומקטינה את מספר הביקורים של מבוטחיה בסניפים. 

 האתגר
 ותיקים נובעת משלשה גורמים מרכזיים:הושל תושבים  תחוסר האוריינו

מדברים  רתיעהחוסר תקציב, מ קים אין מחשבים )כתוצאההוותי מאוכלוסייתלחלק  –חוסר בטכנולוגיה  .1

 חדשים..ועוד(.
 לאוריינות דיגיטלית.אף פעם לא למדו/נחשפו  –חוסר ידע   .2
 )מאיים על התפיסה הדתית השמרנית ומהווה מכשול(. פסול יהציבור החרדי נוטה לראות במחשבים כל .3
 , ראייה ובעיות אחרות.שמיעהבעיות  –מגבלות פיזיות   .4

בעיקר  ענהמהאוריינות הדיגיטלית ולתת מ ההרתיעמטרת הפרויקט היא בראש ובראשונה להקטין את אלמנט 

מחשבים כלי פסול היא אכן היכולת להתמודד מול נטיית המגזר החרדי לראות בלחוסר הידע )נקודה שנייה(. 

גם  התייחסותכמו כן תהיה (. תגמולאה ראך ניתן להתמודד מולה באמצעות הסברה/הדרכה ותגמול )מאתגרת 

 ., פתרונות טכנולוגיים לכיבדי שמיעה וראייה(נגישמוש באוטובוס י)ש למגבלות פיסיות

 הפעלה

 סא ילצורך הפרויקט ירכש אוטובוס )עירוני עם דלת אחורית גדולה ונמוכה שמאפשרת נגישות גם לכ

 הלימודויהווה את מקום המפגש  עמדות מחשבים 10-12-גלגלים( שיוסב למעבדת מחשבים עם כ

 .וההדרכות המזדמנות

 הערך  שיווק המיזם.וחלוקה בעלויות  תפות תכלולור שותפות עם קופת חולים מאוחדת. השויש צורך ליצ

פר האנשים המגיעים פיסית לקופה קיטון במסהשרות של הקופה  המוסף לקופת החולים הוא גדול: שיפור

 .ובידול הקופה ממתחרים הקטנת עלויות()

  מציאת קהל היעד ורישום משתתפים יעשה נציאליים. שיווק על ידי פנייה ישירה למשתתפים פוט –שיווק

 .)ראה שיווק( 1בצוותא עם קופת החולים בשימוש במאגר המידע למציאה מדויקת של מועמדים

  מדריכים שיעבירו את המעבדה וילמדו את האוריינות הדיגיטלית.  2-4יוכשרו 

o דיגיטלית )יעברו גם הכשרה אוריינות י משנה ויהיו בעלי יכולות הדרכה בהמדריכים יועסקו כקבלנ

של קופת החולים להכרות האתר והיכולות שלה(. כמו כן בעדיפות ראשונה המדריכים יהיו 

מהמגזר ובעלי תכונות אישיות המכילות את הצרכים והרצונות של המגזר )יש מקום לשקול גיוס 

דריך אחד מכיוון שמדובר באוכלוסייה חרדית יש צורך בלפחות מ של פנסיונר/ית לתפקיד(.

 ומדריכה אחת(.
o יש לשקול שימוש בבנות שרות לאומי 

  בנוסף לניוד האוטובוס בשכונות השונות ותחזוקתו הנהג יהיה גם אחראי על  –יגוייס נהג אוטובוס

 .התפעול היומיומי של המעבדה )הכנת המעבדה לפעילות והכנתה למצב נסיעה(

 הנרשמים יעשה קביעת תאריכי השתלמויות, מיקומם, וניהול  – לתושבים ותיקים ניהול סדנאות אוריינות

 .על ידי מנהל משרד הפרויקט ובשיתוף עם גוף השיווקי של הקופה

  וקופת החולים יגדירו את סוגי הסדנאות תוכנם ומספר  , גו'ינטמטה ישראל דיגיטליצוות הפרויקט בשיתוף

 המפגשים הנדרשים.

 ופהל"בוגרי הסדנה" שיספק מענה לשאלות הקשורות להתנסות באתר הק (1-800) טלפוני יוקם קו חם 

. מכיוון שהסדנה מעניקה רק את יסודות המשיך ולהשתמש באתר הקופה ובכללויעודד את הבוגרים ל

באתר. על מנת  משותיקים להמשיך ולהשתבהכרח יגרום לתושבים הוהאוריינות הדיגיטלית הדבר לא 

משימוש  רתיעהעל  )בניסיון לעזור בהתגברות לעודד ולחזק את האוריינות הדיגיטלית שנרכשה בסדנה

                                                           
טימלי להשתתפות במיזם. לדוגמה: המערכת של הקופה יכולה ניתן להגיע לרמת דיוק מאוד גבוהה של קהל היעד האופ  1

לזהות לקוחות שמרבים להגיע פיזית לקופות השכונתיות ואינם משתמשים באתר הקופה. הקופה תתקשר ישירות למבוטח 
 ותציע לו להשתתף במיזם.
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יוקצה משאב שיהווה כתובת לבוגרי הקורס להתקשר וקבל סיוע באוריינות  באתר הקופה(במחשב ו

רי הסדנאות ולעודד אותם להמשיך בנוסף על המשאב להיות אקטיבי וליזום התקשרויות לבוג. דיגיטלית

, את הצלחת המיזם למדוד גם הקו החם יוכל לקבל שירותי קופת החולים מהאתר במקום ללכת לקופה.

  רות.יניתן לשפר וליעל את הש כיצד בניסיון ללמוד הבוגר תחקורעל ידי 

  סדנאות באוריינות דיגיטלית עבור  המידעבוס ולשלבהנידות  ניתן לנצל אתמאחר והתשתיות קיימות

לקוחות נוספים )לא רק לקופת חולים מאוחדת ולא רק המגזר החרדי(. ניתן להתקשר עם חברות 

 סדנאות.מועדוני הגיל השלישי ועוד ולהציע להם  ,המנהלות דיור מוגן בירושלים

  מעבר לאחריות וניהול מנגנון הבנייה וההפעלה של הפרויקט על מנהל המיזם  –חיפוש שותפים נוספים

א שותפים נוספים שיכולים להעמיק ולהרחיב את תפוצת המיזם ולשפר את תוצאותיו. ולהמשיך ולמצ

אחרות הנותנות מענים שונים לקהילות חרדיות ויש להכיר ישנם עמותות שונות העוסקות באוריינות ו

 אותם ולבחון שת"פים שיוסיפו ערך לתוצר. 

 שיווק

יכולת ההצלחה של המיזם קשורה באופן ישיר ביכולות ה"מכירה" של המוצר. הקושי הוא בהוצאת הלקוח ממרחב 

 ת המחשב והאוריינות הדיגיטלי , השפעה על דפוסי חשיבה השליליים של המגזר החרדי על יכולוהנוחות שלו

 מגרה.דיגיטלי. על השיווק להיות ממוקד ומהמרחב ה והקטנת הרתיעה

ומעמדים את המידעבוס  םלהקל על התושבים הוותיקים אנחנו מקרבים פיסית את הסדנה לבית כדי - קירבה לבית

 . בפתחו של קופת החולים ומתזמנים את הפגישות לזמנים שנוחים לתושבים הוותיקים

 תושבים ותיקים מתפתים פחות מן הצעירים והפתיחות – התמודדות עם תפיסת עולם שלילית לעולם המחשוב

ק מכובד מהתושבים לחיח שאני מנ. גדולה מזו של הצעירים של המבוגרים שבתית הדתיתוהעצמאות המח

  .ה"סכנות" של המחשבשלהם על פני החשש מ שיפור איכות החייםיים יעדיפו את הוותיקים החרד

הנוחות על מנת לשנות את התודעה ולעודד תושבים ותיקים לצאת מאזור  אדגירוי משמעותי חשוב מ – תגמול

-במגזר אינו גבוהה תגמול של כ םחתך הסוציואקונומי של מרבית התושבים הוותיקיולנסות משהו חדש. מיכון ש

 הפרויקט(. )יחושב בתקציב לפעולהמעותי משח מניע קנייה לסופרמרקט יהווה כ יבתוו₪  100

בשימוש חכם ברשימת מבוטחי קופת החולים ניתן יהיה לסנן ולמצוא את רשימת התושבים   – שיווק ישיר

קופת החולים תנהל את השיווק הטלפוני  הוותיקים הרלוונטיים ביותר להשתתפות בסדנה על פי מיקום גיאוגרפי.

רויקט, זמני הסדנאות בשכונה הרלוונטית, רישום ותזכורות טלפוניות יום לפני הסדנה(. מכיוון )החיל מהסבר הפ

 שרשימת המבוטחים היא רשימה מסווגת כל השימוש בה יכול להיעשות רק על ידי הקופה עצמה.

ים בקופת משותפסניפים המשתתפים יוכנו פוסטרים ופליירים שיוצגו במרחבים הב - שיווק בסניפי קופות החולים

. בנוסף הצוות האדמיניסטרטיבי )המטפל במבוטחים( ומרפאות גריאטריות זור משרדי הקבלההחולים ובמיוחד בא

יקבל הכשרה קצרה על מנת לזהות את התושבים הוותיקים המרבים להגיע לקופת החולים לברורים שונים 

 דרך האתר. שניתנים

סניף הקופה  פת חולים יש להיעזר בצוות האדמיניסטרטיבי שלבמשך כל זמן שהות המידעבוס בסמיכות לסניף קו

ליץ/לשלוח/להזמין תושבים ותיקים לבקר באוטובוס )החונה בחוץ( ולשוחח עם הצוות )ובאמצעות פוסטרים( שימ

 .והדרכות ולקבל מידע על השתתפות בסדנאות

ונטיות. יש להפוך את יש צורך בפרסום תודעתי בשכונות הרלו בקופות החולים עודיימעבר לפרסום י - פרסום

ובוס ישמשו כאמצעי שיווק של המיזם. הם יסתובבו בשכונות המידעבוס לגימיק שיווקי ומקדם מכירות. דפנות האוט

. בנוסף יש לגייס את התקשורת המקומית ענייןויחנו במקום בולט בכניסה לקופות החולים כך שיבלוט ויעורר 

 שיווק הפרויקט. )מודפסת ומשודרת( הכללית והמגזרית לקדם את

 ( מספר סרטוניYouTubeהסדנה להתמיד בשימוש המחשב יוכנו ויופצו )מנת לעזור לבוגרי על  – סרטי הדרכה

במטה ישראל דיגיטלית יש להיעזר  .דיגיטלית המיועדת לאוכלוסייה ותיקה תבסיסיים וכלליים באוריינו הדרכה

 בהכנת התכנים לסרטונים.
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רב עמותות העוסקות בתושבים ותיקים ו/או אוריינות דיגיטלית על מנת לקדם את  יש לע - ערוצי שיווק נוספים

   החשיפה של המיזם וליצר לידים חדשים.

 חסמים

ומחייב התחשבות  מאוד מאתגרלאוריינות דיגיטלית  הניסיון להציעה ולהכשיר תושבים ותיקים מהמגזר החרדי

פרויקט הזה מעניק גדול ההשיפור המשמעותי באיכות החיים שים. ויצירתיות בהתמודדות עם החסמים השונ

 לאוכלוסיית הייעד את היתרונות.ומשמעותי יותר מהחסמים ועלינו להתוות את הדרך ולהראות 

 החסמים המשמעותיים הם:

 התמודדות חסם

 לרכוש םהתמקדות באילו שיש להם מחשב ובתמיכה במעונייני חוסר בטכנולוגיה

לא למדו/נחשפו  -חוסר ידע
 לאוריינות דיגיטלית

הקטנת החשש והתעסקות עם דברים חדשים, עידוד, הבלטת הערך 
 המוסף

שכנוע שה"פיתוי" קטן מאוד באוכלוסיית מבוגרים. הדגשת הרווח  נטייה לראות במחשבים כלי פסול
  באתר הקופהמהשימוש 

 דת לכיבדי שמיעה וראיהשימוש באוטובוס נגיש ושימוש בטכנולוגיה מיח מגבלות פיזיות

 

 רמת סיכון נוספת במידה וקופת חולים מאוחדת לא תהיה מעוניינת לשתף פעולה ביישום הפרויקט.

 הזדמנויות

בדגש על שימוש מיטבי  דיגיטלית שיפור איכות החיים של התושבים הוותיקים על ידי לימוד אוריינות .1

 קופת החולים ולעמידה בתורים. באתר קופת החולים. הקטנה משמעותית של הצורך ללכת לסניף

פים )תשלומים למוסדות בתחומים רבים נוסשיפור יכולות האוריינות הדיגיטלית משפרת את איכות החיים  .2

 קבלת מידע, קניות, קשר לעולם החיצון וכו'(.ושירותים, 

 .מפגש חברתי עם אנשים חדשים עם צרכים דומיםליציאה מהבית ול זדמנותמהווה ההשתתפות בסדנה  .3

 המוטיבצי

  היכולת של הפרויקט להקטין את הרתיעה של התושב הוותיק משימושי מחשב מגדילה לתושב הוותיק

 את תחושת הביטחון העצמי והשייכות שלו לסביבה. הדבר תורם ומשפיע על רבדים רבים ושונים.

  התגמול המוצע למשתתפי הסדנה מעניק גם מימד חומרי להשתדלות של התושב הוותק וההשתתפות

 רויקט.שלו בפ

 ומקטינה עלויותמגדילה את יכולות השרות שלה למבוטחים קופת החולים יוצאת נשכרת ו. 
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 נדרשים משאבים
תכנון הפרויקט מבוסס על שני שלבים והמעבר מהשלב הראשון לשני מבוסס על ותוצאות המדדים שנקבעו. 

, ניתן למקסם שצויןחצי שנה. כמו כן, כפי במידה והפרויקט יעמוד בקצב הגידול המתוכנן נעבור לשלב השני לאחר 

 את השימוש בתשתית הניידת גם לאוכלוסיות אחרות בעיר מבלי לפגוע בפרויקט. 

 .מצורף( Excel)קובץ  ים כספיים לשנה הראשונה של המיזםלהלן רשימת משאבי כח אדם ומשאב

 תוספת לשלב שני שלב ראשון  

 שנתי חודשי שנתי חודשי  

         עלויות חד פעמיות

  250,000              ₪     250,000     ₪    רכישת אוטובוס

  125,000              ₪     150,000     ₪    הסבת האוטובוס )תכנון יישום(

  35,000                 ₪     35,000       ₪    לאוטובוס יםבמחש

  20,000                 ₪     20,000       ₪    ור וכו'(ציוד נוסף )מזגן, גנרט

  5,000                   ₪     15,000       ₪    2ציוד להקמת משרד הפרויקט

      YouTube    ₪       60,000-הכנת סרטוני הדרכה להפצה ב

          

         עלות שכר -כח אדם 

      108,000     ₪   9,000     ₪  משרה  30%ניהול  

  50,400                 ₪   8,400   ₪   100,800     ₪   8,400     ₪  משרה 60%-מדריכים ב 2+2

₪10    131,220     ₪   10,935   ₪  נהג + תחזוקת אוטובוס ,935   ₪                 65,610  

      45,000       ₪   3,750     ₪  משרה 50%משרד   מנהל/ת

  6,000                   ₪   1,000   ₪   64,800       ₪   5,400     ₪  משרה 60%וחות שיווק וקשרי לק

            

           הוצאות שוטפות

  800                       ₪   133       ₪   4,800          ₪   400         ₪  תקשורת

  36,000                 ₪   6,000   ₪   72,000       ₪   6,000     ₪  תחזוקת אוטובוס )דלק, אחזקה, ביטוח(

  4,200                   ₪   700       ₪   8,400          ₪   700         ₪  נסיעות

  600                       ₪   100       ₪   4,800          ₪   400         ₪  ציוד משרדי

  300                       ₪   50         ₪   4,800          ₪   400         ₪  קופה קטנה

  1,800                   ₪   300       ₪   12,000       ₪   1,000     ₪  שיווק

  4,500                   ₪   750       ₪   9,000          ₪   750         ₪  הדרכות

  30,000                 ₪    25,000       ₪   תגמול

         פרסום

₪333    12,000       ₪   1,000     ₪  פוסטרים, פלירים, .33   ₪                   2,000  

      18,000       ₪   1,500     ₪  פרסום בעיתונות מגזרית

      18,000       ₪   1,500     ₪  זורי מגזריפרסום ברדיו א

      42,000       ₪   3,500     ₪  חסי צבורי

₪1     סה"כ לכל שלב ,147,620     ₪              635,710  

  1,787,830                ₪      עלות מתוכננת לשנה ראשונה

                                                           
 ( לא נכללת בתקציב והפרויקט ישתמש במתקני העירייה.שכירות משרד, חשמל, ארנונה, וכו'קורה )ה שתהנחנקודת  –תכנון תקציב  2
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ם קופת הצלחת הפרויקט תלויה בהשתתפותה של קופת חולים המאוחדת כשותפה בפרויקט. הצורך בשותפות ע

, ההחולים המאוחדת הוא כדי להגיע לקהל היעד באמצעות ניתוח חכם של מבוטחי הקופה. מציאת חתכי אוכלוסיי

ה. מכיוון שקופת החולים משפרת את השירותים השיווק הטלפוני יעשה על ידי נציגי הקופומקומת מגורים. אים גיל

 תשתתף במימון חלק מהפרויקט. קש ממנה שנבשהיא נותנת למבוטחיה ומשפרת את ביצועיה 

 צפויים תוצריםלוחות זמנים ו

 תכנון 

מתוך עשרה סניפי קופת חולים מאוחדת הנמצאים באזורים  6-קורסים ב 6 יצורתשאף לההפעלה הראשונית 

ולים מאוחדת ועל פי חתכים רצויים מרשימת חהמאוכלסים בחרדים. בחירת הסניפים תעשה יחד עם קופת 

קיבולת מקסימלית  ים )סניפים עם מספר גבוהה של מבוגרים, סניפים עם רופאים גריאטריים, וכו'(.המבוטח

. בזמן הנותר ניתן להשתמש במידעבוס כמרכז ת כשעה וחצי כל אחתסדנאות בשבוע בנו 10למידעבוס אחד הוא 

 יווק והדרכת ציוותי הקופה.באוריינות דיגיטלית למבוטחי הקופה המזדמנים לסניף הקופה ולצרכי שוהדרכה סיוע 

 50-70בין עם אחת לשבוע( -מפגשים 4)כל סדנה בת  הרצות במקביל סדנאות 6-8בין להגיע ל השאיפה היא

 משתתפים בסדנאות בכל חודש.

 מאישור הפרויקט רלאלילוח זמנים 

 3  .)חודשים ראשונים להקמה )כולל קניה והסבת האוטובוס 

  סדנאות  6סדנאות חודש חמישי,  4סדנאות בחודש רביעי,  2. אותסדנ הפעלתמחודש רביעי והלאה

לעבור לשלב השני ולרכוש אוטובוס נוסף ולהגדיל את  אם סדנאות תבוצע הערכה 6.  בהגעה ל 7בחודש 

 כמות הסדנאות.

 מדדי הצלחה
ית ושימוש מדדים להצלחה יקבעו לשתי הפעילויות המרכזיות של המידעבוס: הפעלת סדנאות לאוריינות דיגיטל

 המזדמנים לסניף הקופה. באוריינות דיגיטלית למבוטחי הקופהוהדרכה במידעבוס כמרכז סיוע 

 סדנאות

משתתפים בממוצע  10סדנאות עם  35-55הצלחה תחשב עם בסיום השנה הראשונה להפעלה נוכל לבצע בין 

 בוגרי הסדנה. 350-550לסדנה. סה"כ בין 

הפעמים לראות קיטון במספר שימוש של בוגרי הסדנאות באתר הקופה וכן  לזהותמדד חשוב יותר יהיה אם נוכל 

 לפני השתתפותם בסדנה. למספר הפעמים שהגיעולקופה בהשוואה הגיעו תתפי הסדנה משש

 מרכז סיוע והדרכה

ממד הצלחה יהיה אם נוכל להתחיל  גידול מתמשך של מספר הפונים למרכז בזמן שהותו בסניפי הקופה השונים.

)בנוסף למשתתפי  פונים בחודש בסוף השנה הראשונה 40-50-פונים בחודש הראשון להפעלה ולהגיע ל 10-מכ

 .הסדנאות(

 ומדידה הערכה ,בקרה מדדי
הצורך בקבלת משוב קריטי להצלחת הפרויקט החיל מהרגע הראשון. יש צורך להיות קשובים וכל הזמן לבחון אם 

קדם אנחנו מצליחים לולתת מענה שאכן  להתגבר על החסמים השונים יותרבהטובה א את הדרך וים למצחמצלי

 משפר את האוריינות הדיגיטלית של המשתתפים. לו

 מדדי הערכה ובקרה מתחלקים לשלש.

 הערכה ומשוב מהלקוחות הסופיים
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הרגשת ו ת איכות המרצה, רלוונטיות התכניםבסיום כל סדנה ימלאו המשתתפים שאלון הערכה שיעריך א

)התגברות על הרתיעה משימוש  באופן עצמאי בעתיד תתמש במערכות דיגיטליוהמשתתף לגבי רצנו/יכולותיו להש

כדי להבין אם המשתתף משתתף שיחה עם  כל  דשים מסיום הסדנה ניזום. כמו כן, כעבור שלשה חובמחשב(

 גיטלי.ך ליהנות מהעולם הדיממשי

 מספר המשתתפים בסדנאות

נתח את הסיבה לנשירה של י הקורס ונוהנרשמים לקורס ביחס למספר מסיימ םנמדוד את מספר המתענייני

 הגדיל את מספר המשתתפים בסדנאות.לניתן  מה החסמים וכיצד להביןמשתתפים כדי 

 מבוטחי קופת חולים מאוחדת של  יאובייקטיב ניתוח ופילוח

עד האופטימליים להשתתפות מכיוון שנסתמך על מאגר מבוטחי הקופה נרצה להבין וללמוד מהם קהלי הי

 המשתתפים.כך להגדיל את מספר בסדנאות וב

)האם הם מגיעים פחות  הסדנהלאורך זמן נמדוד את שינויי ההרגלים של בוגרי הקורס ביחס להתנהלותם לפני 

 וכו'(. ,לסניפי הקופה? האם הם משתמשים באתר הקופה? וכמה פעמים הם נכנסים לאתר


