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פרויקט הערכה ומדידה
קהילות דיגיטליות
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תהליך העבודה

חלק א' 
נובמבר - ינואר
בניית מתודולוגיית מדידה 

חלק ב' 
פברואר - דצמבר
הטמעת מתודולוגיית המדידה 

ברמת הרשות והגוף המפעיל



חלק ב' 
פברואר - דצמבר
הטמעת מתודולוגיית המדידה 

ברמת הרשות והגוף המפעיל

חלק א': נובמבר - ינואר
מחקר מקדים של סטנדרטים 

לאוריינות דיגיטלית בארץ ובעולם 

הגדרה לפער הדיגיטלי ויצירת מדד אחיד●

מיפוי תוכניות להתמודדות עם הבעיה●

סקירת שיטות למדידת הפער הדיגיטלי בארץ ובעולם●

תהליך העבודה



חלק ב' 
פברואר - דצמבר
הטמעת מתודולוגיית המדידה 

ברמת הרשות והגוף המפעיל

חלק א': נובמבר - ינואר
היערכות ליצירת בייסליין

איסוף נתונים חיצוניים ואובייקטיביים:

נתוני "סידורניק"●
ניתוח שיח רשת באמצעות "באזילה"●
נתוני "פרטנר"●
●"Similarweb" נתוני
אנליטיקס של אתר "כל זכות"●
אנליטיקס של אתר "חדרי חרדים"●

איסוף נתונים סובייקטיביים:

לקראת הפצה של 3 סקרים (לכל אוכלוסייה)●

תהליך העבודה



חלק ב' 
פברואר - דצמבר
הטמעת מתודולוגיית המדידה 

ברמת הרשות והגוף המפעיל

חלק א': נובמבר - ינואר
יצירת פלייבוק

יצירת שפה לאומית 
ומדד אחיד לצמצום 

הפער הדיגיטלי

1

ארגז כלים ליצירת 
תוכניות ומדידתן

2

כלי סקיילבילי ודינמי 
המותאם למאפיינים 
הייחודיים של התהליך

3

פלטפורמה מרכזית 
לשיתוף ידע ותכלול 
הפעילות והתובנות 

מהשטח

4

תהליך העבודה
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הצגת הפלייבוק

ראשי פרקים

היכרות ויצירת הגדרה אחידה לפער הדיגיטלי

סקירת אוכלוסיות 

מדידה והערכה

א. מדד אחיד לפער הדיגיטלי

ב. יצירת תכניות

ג. מדידת תכניות

1

2

3

לפלייבוק

https://playbook-30d540.webflow.io/
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המשך הדרך

חלק ב': פברואר - דצמבר
הטמעת מתודולוגיית המדידה ברמת 

הרשות והגוף המפעיל 



המשך הדרך

חלק ב': פברואר - מרץ
יצירת כלי מדידה אחידים ואיסוף דאטה



המשך הדרך

חלק ב': אפריל
סקר מדד אוריינות ויצירת תשתית דאשבורד



המשך הדרך

חלק ב': אפריל - דצמבר



ניתוח שיח ברשת 

הניתוח התבסס על שיח בפורטלי הרשת המובילים של הקהילה – "כיכר השבת", "בחדרי חרדים" 

ו"פרוג".

המחקר כלל חיפוש ממוקד עבור ביטויים הקשורים בשימוש באינטרנט (אינטרנט, אינטרנט 

כשר/מסונן, פלאפון כשר ועוד). הפוסטים והתגובות שנמצאו נקראו ונותחו למטרת איתור דפוסים 

ומגמות המשקפים את הלכי הרוח בקהילה סביב סוגיית הגישה לאינטרנט.

המחקר כלל שני חלקים מרכזיים:

חלק א' – היקף השיח על אינטרנט בקהילה החרדית?1.

חלק ב' – למה מדברים על אינטרנט בקהילה החרדית? 2.



מיקום הגלישה

בתי כנסת1.

 טעינת רב-קו, בית כנסת "חכם", ערוץ תקשורת עם נציגים פוליטיים, שעון נוכחות, שיתוף מידע, 
תשלומים.

קפה אינטרנט2.
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אמצעי סינון ומגבלותיהם

מתח בין צורך בגישה וצורך בחסימה. הנובע מהפן הטכנולוגי, הכלכלי והתרבותי 

"תודה רבה לך ממש עזרת לנו.נשאלתי באישי על חסימה לסמרטפונים בצורה שלא תחסום 
כדורגל  תחרויות ספורט אתרי חדשות וכו'  וכל מה שיכול לעניין בית עם השקפה ליברלית."

"מומלץ לפנות לטכנאי מחשבים מאנ"ש שמבין עניין וידע מה לחסום וכו'.
חסרונות: לא עובד טוב על וינדוס 10, חסימה די קלה לפריצה לכל מי שקצת מבין 

במחשבים."

בפן הטכנולוגי:

בפן הכלכלי:

בפן התרבותי:

"דבר נוסף הוא תג המחיר הגבוה (בדרך כלל) על המכשירים הנ"ל….
לסיכום: סינון (בדרך כלל) מצויין - לעיתים חונק מידי, שירות גרוע, מחיר גבוה."


