
הערכה ומדידה 
של תכניות התערבות 

27.7.20
קהילות דיגיטליות



איפה אנחנו בתהליך?

בחינת ומדידת תוכניות - ירושלים ורמלה

יציאה לבייסלין - סקרים/איסוף נתונים 

דאשבורד

אוגוסט - ספטמבר (*בתכנון)יולי

סיום שאלונים וטסטים הטמעה בפלייבוק

הוספת פרק מתודולוגיה להערכה ומדידה



האתגר 
ייעול תהליך הערכה ומדידה לתוכניות 

התערבות, ללא תלות בסוג התכנית 
ומתן השוואה בין תוכניות

כלי הערכה ומדידה

מטרת הפרויקט
אפיון ופיתוח שפה וכלי מדידה 

והערכה אחידים לתכניות עומק



תוכניות עומק



תוכניות עומק

טסטים
מדד אובייקטיבי

שאלון דיווח עצמי מתודולוגיה
מדד סובייקטיבי



מתודולוגיה

הנחות יסוד למדידה

מחקר פאנל●

קבוצת ביקורת●

נתונים סובייקטיביים - דיווח עצמי●

נתונים אובייקטיבים ●

עקבות דיגיטליים○

DATA חיצוני○

טסטים○



מתודולוגיה - 4 מיומנויות

פתרון 
בעיות*

ביצוע 
עסקאות תקשורת ניהול ידע



מתודולוגיה  - 4 גורמים התנהגותיים

פתרון 
בעיות*

ביצוע 
עסקאות תקשורת ניהול ידע

שימושים חסמים מוטיבציות נגישות



פתרון 
בעיות*

ביצוע 
עסקאות תקשורת ניהול ידע

מתודולוגיה - 7 תחומי חיים

ביצוע 
עסקאות

פתרון 
בעיות*

פיננסיצרכנות

תקשורתתעסוקהמיצוי זכויות

בריאות פנאי ובידור

שימושים חסמים מוטיבציות נגישות



שימושים ביצוע עסקאות תקשור ניהול ידע תחום חיים

האם יש לך משתמש באתר קופ"
ח או באפליקציה של קופ"ח?

הזמנת תור●
שימוש בכלי ייעוץ מקוונים●
בקשת אישורים והפניות ●

וחידוש מרשמים
התייעצות בנושאים רפואיים●

חיפוש מידע על שירותי בריאות 
ובריאות

בריאות

האם יש לך משתמש בחשבון ●
הבנק שלך באופן מקוון- 

באפליקציה או באתר הבנק?
האם יש לך חשבון ●

באפליקציה להעברת כספים 
?(paybox ,פפר ,bit 'לדוג)

העברות בנקאיות●
לקיחת הלוואה●

הזמנת כרטיס אשראי/ פנקס ●
צ'קים

הפקת דוחות ואישורים ●
פיננסים

יצירת קשר עם בנקאי ●
וקביעת תור

חיפוש מידע פיננסי אישי וכללי פיננסי

האם יש לך משתמש בחברות ●
צרכנות אונליין כגון אמזון, 

אייבי, אלי-אקספרס
האם יצא לך לערוך קנייה ●

מקוונת?

להזמין ולקנות שירותים ומוצרים 
דר האינטרנט (מזון, כרטיסים, 

תיירות ועוד..)

פרסום ביקורת מוצר או שירות 
באתר הבית של הקמעונאי

השוואת מחירים באינטרנט●
חיפוש מידע על מוצרים ●

ושירותים
תחושת ביטחון בקניית מוצרי ●

אינטרנט

צרכנות

מטריצה תחום חיים



דוגמא

מטריצה תחום חיים

תחום חיים - פיננסי

שימושים פתרון 
בעיות ביצוע עסקאות תקשור ניהול ידע סוג מדידה

האם יש לך משתמש בחשבון 
הבנק שלך באופן מקוון- 

באפליקציה או באתר הבנק?
האם יש לך חשבון באפליקציה 

להעברת כספים 
?(paybox ,פפר ,bit 'לדוג)

---- העברות בנקאיות●
לקיחת הלוואה●

הזמנת כרטיס ●
אשראי/ פנקס 

צ'קים
הפקת דוחות ●

ואישורים פיננסים
יצירת קשר עם ●

בנקאי וקביעת תור

חיפוש מידע פיננסי 
אישי וכללי

סובייקטיבי: 
דיווח עצמי

---- ---- ---- העברת כספים ●
באפליקציה

ראיה מרחבית - 
לאיזה אתר היית 

נכנס לחיפוש מידע? 

אובייקטיבי: 
טסט



דוגמא

מטריצה תחום חיים

תחום חיים - פיננסי

שימושים פתרון בעיות ביצוע עסקאות תקשור ניהול ידע סוג מדידה

האם יש לך משתמש בחשבון הבנק 
שלך באופן מקוון- באפליקציה או 

באתר הבנק?
האם יש לך חשבון באפליקציה 

להעברת כספים 
?(paybox ,פפר ,bit 'לדוג)

X העברות בנקאיות●
לקיחת הלוואה●

הזמנת כרטיס אשראי/ ●
פנקס צ'קים

הפקת דוחות ואישורים ●
פיננסים

יצירת קשר עם בנקאי ●
וקביעת תור

חיפוש מידע פיננסי אישי 
וכללי

סובייקטיבי: 
דיווח עצמי

X X X העברת כספים ●
באפליקציה

ראיה מרחבית - לאיזה 
אתר היית נכנס לחיפוש 

מידע? 

אובייקטיבי: 
טסט



מטריצת תחומי חיים

מדדים אובייקטיביםמדדים סובייקטיביים



תחום חיים - בריאות

שימושים פתרון בעיות
ביצוע 

עסקאות
תקשור ניהול ידע סוג מדידה

האם יש לך משתמש באתר 
קופ"ח או באפליקציה של 

קופ"ח?

---- ----

הזמנת תור●
שימוש בכלי ייעוץ מקוונים●
בקשת אישורים והפניות וחידוש ●

מרשמים
התייעצות בנושאים רפואיים●

חיפוש מידע על שירותי 
בריאות ובריאות

סוביקטיבי: 
דיווח עצמי

---
להזמין תור/ להזמין מרשם מאתר קופ"ח ראיה מרחבית - 

לאיזה אתר היית נכנס 
לחיפוש מידע? 

אובייקטיבי: 
טסט

דוגמא

מטריצה תחום חיים

מוטיבציה--------------------------------חסמים--------------------------------------------נגישות---------------------------



מיילסטון 2

טסטים
מדד אובייקטיבי

שאלון דיווח עצמי מתודולוגיה
מדד סובייקטיבי



שאלון - דיווח עצמי

מקורות לבניית הסקר

הסקר החברתי למ"ס●

שאלון עמותת תפוח●

שאלון רמת אוריינות דיגיטלית- הג'וינט- אשל + מט"ח●

סקר עבור איגוד האינטרנט הישראלי●

שאלון דפוסי שימוש באינטרנט  - ●
פרופ' שיזף רפאלי + ד"ר אסמאא גנאיים

●TGI שאלון

●The Digital Inclusion Evaluation Toolkit

●digital equity playbook



[שימושים] האם יש לך משתמש בחשבון הבנק שלך באופן מקוון- באפליקציה או באתר הבנק?1.

.2?(paybox ,פפר ,bit 'לדוג) [שימושים] האם יש לך משתמש באפליקציה להעברת כספים

[מסוגלות] איך היית מדרג/ת את השליטה והיכולת שלך בשימוש באינטרנט עבור ניהול הכסף שלך?3.

[אוריינות - ניהול ידע + ביצוע עסקאות] איך אתה מבצע את הפעולות הבאות- בתחום הפיננסי4.
(לא מבצע, מבצע oflline, מבצע online מבצע און וגם אופליין, לא יודע)

בירור מידע פיננסי אישי | בירור מידע פיננסי כללי | העברות בנקאיות | לקיחת הלוואה-

[אוריינות - תקשור] איך אתה מבצע את הפעולות הבאות- בתחום הפיננסי 5.
(לא מבצע, מבצע oflline, מבצע online מבצע און וגם אופליין, לא יודע)

הזמנות כרטיס אשראי ו/או פנקס צ'קים | הפקת דוחות רבעוניים/ שנתיים ו/או אישורים פיננסים | יצירת קשר עם בנקאי או קביעת -
תור

[אוריינות- כללי ] ענה על פי מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים (1-5)6.
אני חוששת מלהיכנס לחשבון הבנק שלי אונליין | אני יודעת איך לתקשר עם הבנק באופן מקוון | אני יודעת איך לנהל את ענייני -

הכספים שלי באופן מקוון | אני חושש/ת שיגנבו לי את פרטי האשראי | כשמדובר בכסף אני מעדיפה לעבוד מול גורם אנושי

שאלון דיווח עצמי

דוגמא

תחום חיים - פיננסי



שאלון דיווח עצמי

תחום חיים - פיננסי

אוריינות התנהגותי (מסוגלות) שימושים

תקשור ביצוע עסקאות ניהול ידע

איך אתה מבצע את 
הפעולות הבאות- בתחום 

הפיננסי
 ,oflline לא מבצע, מבצע)

מבצע online מבצע און וגם 
אופליין, לא יודע)

הזמנות כרטיס אשראי ●
ו/או פנקס צ'קים

הפקת דוחות רבעוניים/ ●
שנתיים ו/או אישורים 

פיננסים
 יצירת קשר עם בנקאי או ●

קביעת תור

איך אתה מבצע את 
הפעולות הבאות- בתחום 

הפיננסי
 ,oflline לא מבצע, מבצע)

מבצע online מבצע און וגם 
אופליין, לא יודע)

 העברות בנקאיות●
לקיחת הלוואה●

איך אתה מבצע את 
הפעולות הבאות- בתחום 

הפיננסי
 ,oflline לא מבצע, מבצע)

מבצע online מבצע און וגם 
אופליין, לא יודע)

בירור מידע פיננסי אישי●
בירור מידע פיננסי כללי ●
 העברות בנקאיות●
לקיחת הלוואה●

 איך היית מדרג/ת את 
השליטה והיכולת שלך 

בשימוש באינטרנט עבור 
ניהול הכסף שלך?

ענה על פי מידת 
הסכמתך עם ההיגדים 

הבאים (1-5)
אני חוששת מלהיכנס ●

לחשבון הבנק אונליין
אני יודעת איך לתקשר ●

עם הבנק באופן מקוון
 אני יודעת איך לנהל ●

את ענייני הכספים שלי 
באופן מקוון 

האם יש לך משתמש 
בחשבון הבנק שלך באופן 

מקוון- באפליקציה או באתר 
הבנק?

האם יש לך משתמש 
באפליקציה להעברת 

כספים 
?(paybox ,פפר ,bit 'לדוג)

דוגמא



מיילסטון 2

טסטים
מדד אובייקטיבי

שאלון דיווח עצמי מתודולוגיה
מדד סובייקטיבי



טסטים

The Northstar Digital 

● Council Literacy Minnesota

מטרה: קידום אוריינות דיגיטלית ●
בקרב מבוגרים 

הפרויקט מגדיר כישורים בסיסיים ●
הנדרשים לביצוע פעולות מחשב ואונליין



טסטים

טסט מהמערכת סקרים >

דוגמא

https://sbs-survey.kayma.com/?key=digital-literacy/p_test


תוכניות חשיפה



אירועי חשיפה

מהי פונקציית היעד?●

הגדרת המטרות מאירועי החשיפה?●

מהי קבוצת הביקורת?●

באיזה גישה מתמקדים - לאיזה קהל יעד פונים ואיך?●

כמה אנשים יחשפו לאירוע?●

הגדרת אירועי החשיפה



אירועי חשיפה

דרכי מדידה אופציונליות

מהי פונקציית היעד?●

הגדרת המטרות מאירועי החשיפה?●

מהי קבוצת הביקורת?●

באיזה גישה מתמקדים - לאיזה קהל יעד פונים ואיך?●

כמה אנשים יחשפו לאירוע?●
כרטיס 
URL עם מספר נקודות 

HOTSPOT

 בסטה נוספת
ליד



דיון



?
דיון

פידבקים על השאלון●

קריטריונים לתכניות עומק●

קבוצת ביקורת●

●office כישורי

נקודות נוספות שלכם?●

שאלות לדיון



תודה רבה


