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ישראל דיגיטלית

מיזם קהילות דיגיטליות

הצגת המיזם ותוכנית מדידת תוצאות והשפעה  
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תוכן  
עניינים

הצגת המיזם ומודל הפעלה▪

מדידת השפעה בתוכניות בעולם▪

תכנית מדידה מוצעת  ▪
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-הוחלט לקדם את מיזם קהילות דיגיטליות, כחלק מהתכנית הלאומית לצמצום הפער הדיגיטלי
פעולה עם רשויות מקומיות להקניית מיומנויות דיגיטליות במגוון תחומי חיים  -שיתוף

מקומית  -של פעילות ברמה קהילתית" מסה קריטית"באמצעות יצירת , שתי מטרות המיזם תומכות האחת באחרת

3

מיזם קהילות דיגיטליות הינו ריכוז  

מגזרי ממוקד ומקומי -מאמץ תלת

לצמצום פערים דיגיטליים ברשות  

בהובלת המשרד  , מקומית ספציפית

אלכא-וינט ישראל 'לשוויון חברתי וג

אוכלוסייה חסרת אוריינות דיגיטלית  

בסיסית

אוכלוסייה בעלת כישורים דיגיטליים  

בסיסיים בלבד

: קהל יעד: קהל יעד

צמצום החוסר באוריינות  

דיגיטלית בסיסית  

קהילות דיגיטליות

מטרות המיזם

1

הקניית יכולות אוריינות דיגיטלית  

בסיסית לשם התגברות על רף  

הכניסה הראשוני לעולם הדיגיטלי

מתן כלים ומיומנויות להתנהלות  

,  דיגיטלית בתחומי החברה

התעסוקה וכדומה, הצרכנות

2

הקניית מיומנויות דיגיטליות יישומיות  

במגוון תחומי חיים
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הן ברמה הלאומית והן ברמת תוכניות העבודה של רשויות ספציפיות  , תשתית מחשבתית זו ניצבת בבסיס תכנון המיזם

4

אוריינות דיגיטלית כוללת מספר מיומנויות

ניהול ואחסון מידע  , איתור-ניהול מידע 
ותוכן דיגיטלי בבטחה

שיתוף  , מגע, תקשור-תקשור 
שיתוף וחבירה לאחרים תוך  , פעולה

הפגנת הרגלים בטוחים 

קניית ומכירת  - (Transactions)עריכת עסקאות
רישום  , ניהול ענייני כספיים, טובין ושירותים

תוך  , לשירותים ממשלתיים דיגיטליים ושימוש בהם
הגנה על מידע אישי וכיבוד פרטיותם של אחרים 

הגברת העצמאות והביטחון על ידי  -פתרון בעיות 
פתרון בעיות ומציאת פתרונות תוך שימוש בכלים  

קישורים וחלונות קופצים , זיהוי אתרים, דיגיטליים
וצורות הונאה דומות  , מזיקים

אשר באות לידי ביטוי בתחומי חיים שונים  

חוסר באוריינות דיגיטלית בסיסית מגביל באופן משמעותי את אפשרויות  –תעסוקה 
ומוביל לפריון נמוך  , התעסוקה

7

חוסר במיומנויות דיגיטליות בא לידי ביטוי בהדרה מערוצי תקשורת  –חברה ותקשורת 
מדיה חברתית ורשתות חברתיות  , יישומי תקשורת, מקוונים דוגמת דואר אלקטרוני

תרבות ובידור , חוסר במיומנויות דיגיטליות מוביל להדרה ממגוון ערוצי פנאי-פנאי ובידור  
המוצעים ברשת

אוריינות דיגיטלית בסיסית הינה הכרחית למתן גישה למוצרים ושירותים המוצעים  –צרכנות 
ומאפשרת צרכנות נבונה בזכות שימוש בכלים להשוואת מוצרים ומחירים, באופן מקוון

חוסר במיומנויות דיגיטליות מגביל ביצוע פעולות בנקאיות בערוצים ישירים  -פיננסים 
אשר  ( 'ניהול חשבון וכו, יישומי תשלומים)ועלול למנוע שימוש בכלים פיננסיים דיגיטליים 

חשיבותם הולכת גוברת 

אוריינות דיגיטלית בסיסית נדרשת לצורך גישה לשירותים  –אזרחות ומיצוי זכויות 
התנהלות מול מוסדות המדינה ומיצוי זכויות , ציבוריים דיגיטליים

,  אוריינות דיגיטלית מאפשרת גישה לספקי בריאות באמצעות ערוצים מקוונים–בריאות 
ומאפשרת גישה למקורות מידע ומדיה רלוונטית לאורח חיים בריא  

6
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1
אוריינות דיגיטלית כוללת סט יכולות ומיומנויות המאפשרות  

נבחין בין . לאדם להתנהל באפקטיביות בסביבה דיגטלית
:  על-ארבע מיומנויות

פני שבעה תחומי חיים  -על דיגיטליות על-המיזם נועד להקנות ארבע מיומנויות
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כל אחד מהמיזמים המקומיים יכלול פעליויות משלושה סוגים שונים

לפחות שליש מתקציב כל מיזם יופנה לקטגוריית היוזמות המקומיות  , מנת לעודד חדשנות והתאמה מקומית-על

5

קורסים במרכזים קהילתיים להכשרה בסיסית

צרכני  , הקניית יכולות בדגש חברתי-קורסים והכשרות במיקוד באחד או יותר מתחומי החיים הרלוונטיים ▪

או תעסוקתי

שימוש ברשת וגלישה בטוחה, הכרת ציוד קצה-ההכשרות יותאמו לאפשר העברת תוכן בסיסי▪

סדנאות ואירועים נקודתיים להכשרה ביכולות ספציפיות

'בנקאות מקוונת וכו, דוגמת צרכנות מקוונת, הכשרות נקודתיות בנושאים ספציפיים▪

בהתאם לצרכי הרשות, צרכניים ותכנים תעסוקתיים/יכללו תכנים חברתיים▪

לרבות בעלי מיומנויות דיגיטליות בסיסיות  , יפנו לקהל יעד רחב▪

יוזמות מקומיות ומודלים חדשים בהתאמה לרשות  

המפעיל והרשות יעודדו לפתח יוזמות מקומיות ומודלים חדשים בהתאמה לצרכי הרשות▪

,  כדוגמת פעילות במוקדים קהילתיים ובמוקדי שירותים אזרחיים, יכללו בין היתר פעילות מתנדבים▪

הכשרת מתנדבים להעברת הכשרות דיגיטליות בתוך המשפחה ובבתי קשישים וכדומה  

המיזם כולל מניפה רחבה  ▪
החל , של פעילויות

מהכשרות ארוכות ועד 
,  אירועים נקודתיים

ויאפשר גם יוזמות  
חדשניות  

שילוב הפעילויות יאפשר  ▪
לרשות להתאים את 

התוכנית למגוון אוכלוסיות  
ויאפשר מגוון  , וצרכים

נקודות ממשק בין 
התוכנית והאוכלוסייה

, בפיתוח תוכניות העבודה▪
הרשויות יתבקשו  
להתייחס לשלוש  

קטגוריות של פעילויות   
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מודל ההפעלה הכללי של המיזם יכלול גרעין ניהול מקומי לכל מיזם אשר כולל את הרשות המקומית  
וינט  'על של מנהלת משותפת למטה ישראל דיגיטלית ולג-תוך ניהול, ומפעיל מקומי

לפקח על יישום מנגנון הבקרה ולאשר את העברת התקציבים לפי מנגנון  , תפקיד המנהלת יהיה להנחות את פעילות הקהילות
שיוגדר מראש

,  מודל ההפעלה הכללי של המיזם יכלול מנהלת לאומית

רשויות ומפעילים מקומיים  

מנהלת  
סטנדרטיזציה מדידה  , על-ניהול

ובקרה

מפעיל חיצוני
ביצוע

מנהלת  

אלכא-וינט'מנהלת לאומית בשיתוף המטה והג▪

מנהל ורכז במשרה מלאה, בשלב ראשון, המנהלת תכלול▪

בשלב הבא יש לבחון הוספת גורם מקצועי שיהיה אמון על פיתוח  ▪

מדידה ובקרה, מודלים

רשות

מפעיל מקומי

כל רשות מקומית אשר תיקח חלק במיזם תהיה אחראית על הפעילות  ▪

ותשתתף בהקצאת התקציב הנדרש  , בתחומה

נוסף על משרה, "(מוביל מיזם בכיר)"בכל רשות יוגדר גורם אחראי ▪

הקצאת מנהל מקומי מהרשות או מטעמה–אופציונאלי ▪

גוף חיצוני אשר אמון על ביצוע התכנית▪

אמון הן על פיתוח התכנית  –גוף בעל ידע מקצועי ויכולת ביצוע ▪

המקומית והן על ביצועה בפועל  

הקצאת מנהל מקומי  –אופציונאלי ▪

רשות מקומית 
קישור מקומי

כאשר  , המנהלת תפקח ותלווה את כל המיזמים המקומיים

כל מיזם מקומי כולל רשות מקומית ומפעיל חיצוני 
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בינוניות ומאידך  -קהילות הכוללות מחד רשויות קטנות20-בכ2018-2019התכנית תיושם במהלך 
שכונות בתוך ערים גדולות המתאפיינות בצביון חברתי מובחן  

תנאי הסף שיוגדרו בקול הקורא יביאו לידי ביטוי את שני המודלים המבוקשים  

המיזם מתבסס על מודל פעילות קהילתי 

-המיזם מבוסס על מינוף מוטיבציה קהילתי▪

:חברתית ולכן הינו מתאים ל

בינוני  -יישובים בסדר גודל קטן▪

שכונות בעלת צביון חברתי מובחן ▪

בתוך ערים גדולות

מודרת "התוכנית מיועדת לאוכלוסייה , בנוסף▪

-המאופיינת לרוב במצב חברתי" דיגיטלית

כלכלי נמוך או בשיוך למגזרים בהם קיים 

דוגמת המגזר  , פער דיגיטלי משמעותי יותר

החרדי והחברה הערבית  

: המיזם ייושם בשני מודלים, בהתאם

יישובים בסדר גודל ▪

בינוני -קטן

: מספר תושבים▪

20,000-100,000

יגישו מועמדת  ▪

לתכנית באופן 

עצמאי

יתנהלו ישירות מול  ▪

המנהלת הלאומית

שכונות בעריםרשויות קטנות

תושבים20,000-100,000שכונות בתוך ערים גדולות המונות ▪

הגשת המועמדות לתכנית מבוצעת על ידי העירייה אשר  ▪

יכולה להגיש מועמדות בעבור מספר שכונות במקביל

במהלך הפעלת המיזם המנהלת הלאומית תהיה בממשק  ▪

ישיר הן עם העירייה והן עם גורם מוניצפלי ברמת השכונה

מנהלת  

שכונה א

מפעיל 
חיצוני

עירייה

שכונה גשכונה ב
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ח לכל רשות "מש2.5-בתקציב ממוצע של כ, 2018מיזמים מקומיים במהלך 23התכנית צפויה לכלול 

אומדן תקציבי מקיף ייבנה בהמשך במסגרת ניסוח הקול הקורא

ידי מנגנון תקצוב דיפרציאלי אשר יכלול  -התקציב האפשרי לכל רשות ייקבע על

בסיס אוכלוסייה  -תקציב בסיס ותקציב משתנה על

כ תקציב בסיס  "סה

ח"אש700: לרשות

(אופקים, ערד)ח "מש1.3: מינימלי

כאשר התקציב בפועל  , לכל רשות יוגדר תקציב אפשרי

יתבסס על תוכנית העבודה השנתית

ח"מש2-3תקציב כל רשות ינוע בין ▪

פי גודל הרשות-התקציב ייקבע על▪

יוגדר טווח התקציב  , במסגרת הקול הקורא▪

כאשר התקציב הסופי  , האפשרי לכל רשות

ייקבע בהתאם לתכנית העבודה  

בסיס  -על, התקציב יועבר לרשות בשלבים▪

התקדמות היישום

,  תקציב אפשרי

בסיס  -על

אוכלוסייה ועלות  

בסיס

תקציב מתוכנן  

בהתאם לתכנית  

עבודה מקומית  

שנתית

תקציב בפועל 

בהתאם לאבני דרך  

ועמידה ביעדים

123

אומדן בלבד; מוטבים עקיפיים במסגרת סדנאות ויוזמות4,000-תלמידי קורסים ו500*

ח"אש100 עלויות התנעה

ח"אש300
עלות שנתית  

קבועה

(נצרת, לוד)ח "מש2.3: מקסימלי

:  ח"מש2.3-ל1.3התקציב המשתנה ינוע בין 

ח"אש450 יוזמות

ח"אש400 קורסים  

ח"אש450 אירועים

500+4,000: *מוטבים30,000: 'אוכ

ח"אש700 יוזמות

ח"אש800 קורסים  

ח"אש800 אירועים

1,000+8,000: מוטבים80,000: 'אוכ
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ולאחר מכן בהתאם  , העברת התקציבים לרשות תתבסס על אבני דרך בתהליך ההכנה והתכנון
לעמידה בתוכניות עבודה חצי שנתיות    

מענה לקול הקורא והגדרת  
מוביל מיזם בכיר

הגדרת גורם אחראי בהתאם ▪
לדרישות המפורטות בקול  

הקורא

מעבר לשלב הבא בכפוף  ▪
לאישור המנהלת

התקשרות עם מפעיל  
מקומי

מיפוי תשתיות וצרכיםהגדרת מנהל קהילה

בסיס תנאי סף שיוגדרו  -על▪
בקול הוקרא

מעבר לשלב הבא בכפוף  ▪
לאישור המנהלת

מטעם הרשות או המפעיל  ▪
החיצוני

יהיה אחראי ביצוע על התכנון ▪
והיישום

ידי  -ליווי והכשרה על, אישור▪
המנהלת

ביצוע השקת המיזםהגשת תכנית שיווקהגשת תכנית שנתית

בהובלת מנהל הקהילה▪

בסיס תוכנית שתיכלל  -על▪
בקול הקורא

מעבר לשלב הבא בכפוף  ▪
לאישור המנהלת

1234

7 56

בהובלת מנהל הקהילה▪

Toolkit-בסיס ה-סקר על▪
י המנהלת"ירוכז ע; הבריטי

מעבר לשלב הבא בכפוף  ▪
לאישור המנהלת

בהובלת מנהל הקהילה▪

מעבר לשלב הבא בכפוף  ▪
לאישור המנהלת

הגשת תוכניות בקרה רבעוניות▪

חידוש תוכנית עבודה מדי שנה▪

העברת תקציב בהתאם לביצוע ▪
תוכנית שנתית  

ותהיה אמונה על אישור העברות התקציב  , המנהלת תלווה את הרשויות ואת מנהלי הקהילות לאורך תהליך התכנון וההשקה
לרשות בהתאם להתקדמות  
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תהליך בניית תכנית העבודה של כל רשות תהיה בהליך סדור התומך בעבודה שיטתית ומסודרת

יצירת דרישות ברורות ומסודרות לגבי המיפוי ובניית תכניות עבודה תאפשר עבודה יעילה ומוצלחת

תהליך התכנון של הרשות מורכב מחמישה שלבים  
עיקריים

מיפוי תשתיות ואוכלוסיות רלוונטיות  . 1
(בייסליין)

התוכנית לתחומי החייםעל של-חלוקת. 2

יצירת תכנית עבודה בהתייחס לכל תחום . 3
משפחות פעילות אפשריות3-חיים ול

חברה ובידורתעסוקה

סדנאות יוזמות מקומיותקורסים

קיבוץ והאחדה של תכניות העבודה. 4

העברה לאישור המנהלת  . 5

,  בריאות, צרכנות
פיננסיים ואזרחות

בניית תכנית העבודה נעשית לאור מספר עקרונות מנחים

1

2

3

4

במרכז" מודרת טכנולוגית"האוכלוסייה ה

בסיס מיפוי הבייסליין-על, התאמה לאוכלוסיות השונות בתוך כל רשות

מהתקציב1/3לפחות –גמישות ופתיחות ליוזמות מקומיות 

-בסיס הגדרות שיסופקו על-על" גנריות"הגדרות תקציב לפעילויות 
והגדרת תקציב עצמאית ליוזמות חדשניות  , ידי המנהלת

מספר  , מספר משתתפים–יעדי תפוקות מדידים לכל פעילות 5
מסיימים  
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מדידת השפעה בתוכניות בעולם▪

תכנית מדידה מוצעת  ▪
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באוסטרליה קיים מדד לאומי המקנה תמונת מצב מקיפה ממבט על של מצב האוריינות  
הדיגיטלית במדינה  

המדד מעניק למקבלי ההחלטות כלי מקיף להערכת התקדמות תכניות אוריינות דיגיטלית שונות

באוסטרליה פועלות תכניות שונות להקניית מיומנויות  
דיגיטליות

תכנית ארבע שנתית שמטרתה להקנות  
אוסטרלים מיומנויות  300,000-לכ

דיגיטליות בסיסיות

קהל היעד של התוכנית הינו אוכלוסיות בפריפריה החברתית▪

התוכנית  מופעלת באמצעות רשת שותפים הכוללים רשויות  ▪
רים נוספים"סים ומלכ"מתנ, ספריות, מקומיות

התוכנית מפעילה פלטפורמה אינטרנטית המכילה כלים עבור ▪
השותפים והמשתתפים כאחד

+(  50)מיזם ממשלתי לסיוע לגיל השלישי 
ברכישת מיומנויות דיגיטליות

המיזם מפעיל אתר אינטרנט בעל הדרכות אינטראקטיביות▪

מוצע גישה להדרכות פרונטליות אישיות באמצעות  רשת  ▪
ארגונים קהילתיים

פותח באוסטרליה מדד לאומי הבוחן את רמת האוריינות הדיגיטלית ברחבי 2016-ב
המדינה  

 Goלמשל  , פיתוח המדד מאפשר להתחקות אחר התקדמות תכניות שונות▪
Digiנעזרת במדד על מנת לבחון את התקדמות התכנית

בזכות המדד ניתן להרכיב תמונה מלאה של מצב האוריינות הדיגיטלית  ▪
ולעקוב אחר מגמות שונות ולבחון התקדמות לאורך זמן, באוסטרליה

המדד מאפשר להתאים את התוכניות ולהגיב לצרכים המשתנים▪

כל קהילה יכולה לחקות את המדד ולהשוות את ביצועיהם מול המדד הלאומי▪

בסקר מתמשך, אוסטרליים מידי שנה50,000-המדד סוקר כ▪

תוצאות המדד מפלחות את מצב האוריינות הדיגיטלית לפי מאפייני גיל ▪
וגיאוגרפיה
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National Digital 
Literacy Mission 
(NDLM)

תוכנית להקניית מיומנויות דיגיטליות  ▪
מיליון חסרי אוריינות  5בסיסיות למעל 

דיגיטלית בסיסית  

התוכנית כוללת קורסים גנריים ומועברת  ▪
במקביל במספר מדינות ומחזוות בהודו

הקורסים הבסיסיים מקיפים שימוש  ▪
שימוש באי מייל  , במכשירים דיגיטליים
שעות לימוד20-וחיפוש מידע ברשת

בתום השלב הראשון של התוכנית בוצע מדידת  אימפקט באמצעות מחקר מלווה

 Council forבתום השלב הראשון הוטל על ▪
Social Development (CSD) לבצע הערכת

אימפקט ולהציע שיפורים
בוצע מחקר מלווה שמטרתו לבחון הבדלים ברמת  ▪

היישום של התוכנית בין המחוזות השונים וכיצד 
הבדלים אלו השפיעו על האימפקט של התוכנית

28,000-המחקר כלל סקר טלפוני שבו ראיינו כ▪
ממשתפי התוכנית  3%-משתתפים  שמהווים כ

אחרי ובדק  /המחקר התבסס על תוצאות לפני▪
:מספר אספקטים של תוצאות ההכשרה

חיפוש עבודה-מטרות השימוש ברשת ,
רשתות חברתיות ושירותים  , מייל-אי

ציבוריים
יומי לאחר ההכשרה-שימוש יום
ביטחון ותחושת שיפור  -סיפוק כללי

סובייקטיבית  
לקראת ביצוע השלב השני של התוכנית גובשה  ▪

רשימת המלצות לשיפור היישום

מהווה דוגמה לתכנית גנרית  NDLM-ה
–המועברת במקביל במספר רב של מחוזות 

צורך במדידה השוואתית  

אשר נעזר בגורם חיצוני  , בהודו מתבצע פרויקט רחב היקף להקניית מיומנויות דיגיטליות
לביצוע מדידת אימפקט במחקר מלווה

מחקר מלווה חיצוני יכול לאפשר השוואה אובייקטיבית בין ביצועי תכניות גנריות באזורים שונים  
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בזכות פריסה רחבה של , בריטניה מהווה דוגמה מעניינת למדידת תוכניות אוריינות דיגיטלית
ידי גורמים שונים  -מגוון תוכניות ופעילויות המבוצעות על

ישנם ארגונים רבים הפועלים בבריטניה להקניית מיומנויות דיגיטליות▪
 Digital Skills Partnership-הממשלה הקימה את ה2017בנובמבר ▪
שותפות זו נועדה לשפר את שיתופי הפעולה בין הארגונים ולייצור קוהרנטיות באספקת הכשרות  ▪

דיגיטליות ברמה הלאומית
רשויות מקומיות ועמותות  , עסקים מקומיים, הארגונים השותפים כוללים חברות טכנולוגיה▪

ריכוז פעילויות של גורמים נוספים בתחום 

התוכנית הגדולה בבריטניה להקניית מיומנויות דיגיטליות וממומנת על ידי משרד החינוך▪
משתתפים והתכנון הוא להכשיר מיליון  230,000-ניתנה הכשרה לכ2016-2017בשנים ▪

2020משתתפים עד 
יחד  , שאותו מובילה העמותה, (Online centers)ההכשרה ניתנת באמצעות רשת מרכזים ▪

שותפים מקומיים5,000-עם כ

פועלת להקניית מיומנויות דיגיטליות באמצעות  Good Things Foundationעמותת 
:מספר פרויקטים שהמרכזיים שבהם הם

1Future Digital Inclusion  :

פלטפורמת לימודים אינטרנטית המכילה עשרות קורסים חינמיים המסייעים ברכישת ▪
כישורים דיגיטליים בסיסים 

רבים מהמרכזי אינטרנט משתמשים בפלטפורמה זו ככלי להכשרת מיומנויות דיגיטליות  ▪

Learn My Way   : 2

בממשלת בריטניה קיימת  ודיגיטלבמשרד לתרבות ▪
מחלקה המרכזת את כל פעילות הממשל בענייני אוריינות  

דיגיטלית
מחלקה זו פועלת בשני ערוצים מרכזיים למיגור הפערים ▪

באוריינות דיגיטלית

Learn My 
Way

בריטניה הינה מובילה עולמית בתחום האוריינות הדיגיטלית ומהווה מקור משמעותי ללימוד

Future Digital 
Inclusion
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בהתבסס על תשתית  , מבצע מעקב שוטף אחר תוצאות פעילותוGood Things Foundation-ה
DCMS-מוסכמת שנעשה בה שימוש בכל התוכניות בהן מעורב ה

בשל החשיבות ליצירת סטנדרטים  
Frameworkאחידים גובש בבריטניה 

אחיד למיומנויות דיגיטליות

משרדי הממשלה מתכננים להשתמש  ▪
במסגרת עבודה ליצירת סטנדרט לאומי  

של כישורים בסיסיים

ניהול  -המסגרת מכילה ארבע קטגוריות▪
ניהול ידע וביצוע פעולות, תקשורת, ידע

על מנת לאפשר מדידת אימפקט עקבית 
וברת השוואה ממשלת בריטניה פרסמה  

toolkit2017-מעודכן ב

פני -נועד ליצור מדידה עקבית ואחידה על▪
תוכניות אוריינות דיגיטלית  

המתודולוגיה המוצעת הינה עריכת סקר▪

נועד להיות ידידותי לשימוש toolkit-ה▪
ומיועד לארגונים קטנים וגדולים כאחד

מבצע מדידה שוטפת של פעילות המרכזים  Good Things Foundationארגון 
והלמידה ברשת  

נערכת כיום באמצעות סקרים  Good Things Foundationהמדידה במרכזים המקוונים של ▪

חודשים עורכת סקר נוסף הבוחן את ההתקדמות שחלה 3העמותה עורכת סקר מקדים ולאחר ▪

בסיס תשתית המוסכמת על משרד התרבות  -על, ידי העמותה-מדידת האימפקט נערכת על
משרדי הממשלה ניזונים ממצאי מחקרים אשר מתכללים את נתוני המדידה השוטפת;  והדיגיטל

מדידה שוטפת בסקרים לאורך הלימוד–מרכזים מקוונים 

אשר מפעילה מנגנון מדידה אחיד  , מבוסס על מדידה שוטפת ברמת העמותה המבצעתUK-מודל המדידה ב
בכל מרכזיה 

העמותה עוקבת אחר התקדמות משתתפים המשתמשים באתר הלימוד הייעודי▪
ומאפשרת ניטור בזמן , הפלטפורמה אוספת נתונים על פעילותם של התלמידים והתקדמותם▪

Futureשל התוכנית  KPIsאמת של  Digital Inclusion

מדידה שוטפת מרכזית בפלטפורמה הדיגיטלית  –Learn My Wayפלטפורמת  

Digital Skills Partnership -  פיתוח מדידה אחידה

אינו מכתיב מדידת תוצאות או אימפקט אחידה לתוכניות השונות ברשתDCMS-ה, כיום▪
קיימות תוכניות לפיתוח והטמעה של מנגנון מדידה אחיד בעתיד הקרוב ▪
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One Global Economyפרסם כלי מדידה המבוסס על מחקר מלווה

▪One Global Economy- OGE-ל ללא מטרות רווח שמטרתו לקדם "ארגון בינ
י הגברת הגישה והשימוש בטכנולוגיה ומידע  "אוכלוסיות חלשות ברחבי העולם ע

.דיגיטלי

 digital inclusion impactהארגון פרסם כלי למדידת אימפקט בשם ▪
evaluation toolkit”"

מתודולוגיית המחקר המוצעת היא ביצוע סקר▪

באמצעות  , י הארגון שמנהל את הפרויקט או שותף שלו"המחקר מתוכנן להתבצע ע▪
חברה חיצונית לשם הזנת תשובות הסקר  

המידע מושווה מול נתונים שנאספו ממשתפי הפרויקט לפני תחילתו▪

שבהם בוצעה מדידה באזורים שבהם  Toolkit-קיימות שתי דוגמאות לשימושים ב▪
ואלו הושוו למדידה באזורי ביקורת , בוצעו תוכניות

פתחה מכשיר מדידה אשר One Global Economyגם עמותת , DCMS-של הToolkit-בנוסף ל
ניתן לעשות בו שימוש  

DCMS-ניתן לבחון גם את המכשיר הזה כחלופה לזה של ה, מדידה Toolkit-במידה ויוחלט לקדם שימוש ב
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ניתן להצביע על ארבע גישות מדידה רלוונטיות לתוכניות אוריינות דיגיטלית  , לסיכום

Bottom up–מדידה שוטפת 

מדידת תוצאות מבוססת סקר ומשוב ▪
ניתן לבסס על שאלונים שמשמשים גם למדידת בייסליין  ▪
שימוש לכל מי שלוקח חלק בתכניות שאינן חד פעמיות  ▪
הרלוונטייםOutcomes-ניתן לבחור את ה▪
ידי הגורמים המפעילים באמצעות  -המדידה מבוצעת על▪

סקר בסיום התוכניות ופרק זמן מסוים לאחר הסיום

מחקרים מלווים 

מחקרים חד פעמיים אשר מלווים פעילויות ספציפיות▪
ידי גוף חיצוני  -מבוצעים על▪
ראיונות  -עושים שימוש גם בכלים איכותניים , מלבד סקרים▪

עומק וקבוצות מיקוד
מנת לבחון אפקטיביות של -שיטות מדידה ייחודיות על▪

יוזמות מסוגים שונים 

Top down-מדידה שוטפת 

בסיס סקרים  -על-מדידה שוטפת חיצונית לפעילות עצמה ▪
חיצוניים  

ניתן למדוד גם אוכלוסייה שלא עברה הכשרה ליצירת  ▪
ביקורת ולבחינת השפעות עקיפות

הגישות השונות מהוות אלטרנטיבות למדידה בקהילות דיגיטליות

לאומי/מדד אזורי

מדד כללי משולב של סקרים ופרמטרים▪
לקבוצות אוכלוסיה/חיתוך גאוגרפי▪
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אנו מציעים מודל משולב הכולל מספר אופני מדידה  

המודל המוצע מבחין בין אופני מדידה השזורים במיזם עצמו לבין כאלו שנועדו לבחון אותו באופן חיצוני  

התכנית הלאומית לצמצום 
פערים דיגיטליים  

4

אחרקורסים

3

קהילות דיגיטליות

1

2

1

-כישורים דיגיטליים על:מדד לאומי
בסיס סקרים ומדדים אוביקטיביים

2

3

4

בייסליין : Top Downמדידה 
והשפעה ברמת הרשות

אפקטיביות  : Bottom Upמדידה 
קורסים ברמת התלמיד

בחינת : מחקרים מלווים ומדידה פרטנית
השפעה של יוזמות חדשניות ואירועים  

כלים למדידהאילוסטרציה  –פעילויות לצמצום פערים דיגיטליים 
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תהליך מדידה אחיד מבוסס סיקור חיצוני ופרמטרים אובייקטיביים יאפשר מעקב ובקרה ברמת  
המיזם וסטנדרטיזציה  

קבלת תמונת מצב מקיפה הינה חיונית בתוכנית אשר מכילה מגוון רב של מיזמים ייחודיים

1

2

:מטרות

פעילויות  /לאפשר השוואה בין רשויות
מיוחדות 

אחיד שישמש  baselineיצירת 
למיפוי צרכי האוכלוסייה וליצירת 
תכניות העבודה ברשויות השונות

הקניית אפשרות למעקב אחר המיזם  
כולו ובחינת השפעתו על האוכלוסייה  
ברמה הכללית ולא כנגזרת מפעילות  

ספציפית

הכולל שאלון התנהגות והערכת יכולות אישית  , סקר בביצוע גורם חיצוני מקצועי▪
ראה שקף )של ממשלת בריטניה Toolkit-הסקר יתבסס על ה. בחלוקה לתחומי החיים

ויועבר למדידת בייסליין והתקדמות  ( הבא

בסיס פרמטרים טכניים שיתקבלו מרשת  -תמונת מצב אוביקטיבית לשימושים על▪
בנקים וכדומה, שותפים דוגמת קופות חולים

:גם מדידה מבוססת פרמטרים טכניים-כמו, תהליך המדידה יכלול סקר שימושים ויכולות

: אפשרויות מרכזיות לביצוע המחקר2ישנן 

הרשות המקומית תהיה אחראית  
לבצע את הסיקור באמצעות  

התקשרות עם גורם חיצוני והעברת  
הממצאים למנהלת

מודל מרוכז בו המנהלת תתקשר  
או לחילופין  , ישירות עם הגוף הסוקר

תספק חוזה התקשרות גנרי  
לרשויות עם גורם חיצוני מוסכם 

:baselineסיקור 

; מדגם מייצג ברשות כחלק ממיפוי צרכים

ובחלוקה לתחומיםToolkit-בסיס ה-על

:תכלול נתונים אוביקטיבים1

קבלת מידע חיצוני ויצירת תמונת מצב 

ידי המנהלת  -יבוצע על–כוללת 

:סיכום שנתי2

חזרה על התהליך כעבור שנה וכעבור  

שנתיים

3
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וההתקדמות השנתית של הרשויות הכלולות במיזם תתבצע באמצעות  Baseline-מדידת ה
הבריטיtoolkit-סקר טלפוני המבוסס על ה

סביר כי ניתן יהיה להפחית באופן משמעותי את עלויות הסקר באמצעות התקשרות מרכזית עם גוף יחיד לכל  
הרשויות ולכל סבבי המדידה 

אלף  20-30הסקר צפוי לעלות , פי אומדן ראשוני-על
ח להעברה בודדת ברשות אחת"ש

נסקרים בכל רשות400▪
ח"אש15= שאלות 15עלות סקר טלפווני  ▪
ח"ש450= שורות במטריצה 2/עלות כל שאלה▪
25%-הסקר בשפה הערבית יקר יותר בכ▪

(שורות במטריצה30-שאלות ו26)ביצוע כל הסקר 

ח"ש26,700–עלות לסקר בעברית▪
ח"ש33,400–עלות לסקר בערבית▪

ח"ש23,100–עלות לסקר בעברית▪
ח"ש28,900–עלות לסקר בערבית▪

(שורות במטריצה28-שאלות ו19)מבנה מצומצם מוצע 

+20-3030-4040-6060גיל/מצב סוציואקונומי

33333334נמוך

33333334בינוני  

33333334גבוה

תחומי חיים10-מחולק ל▪

מדדים ושאלות רלוונטיות, לכל תחום חיים מוגדרות מספר תוצאות רצויות▪

,  תדירות שימוש בפונקציות מקוונות שונות: בנוסף כולל שלוש מטריצות ▪
תדירות ביצוע פעולות פיננסיות ואופן צריכת שירותים ציבוריים

16שורות במטריצות כאשר יש חפיפה חלקית של 30-שאלות ו42כ "סה▪
שאלות

מורכב משאלות לפי תחום חיים ומטריצות לבחינת פעילויות דיגיטליותtoolkit-ה

קבוצות 12-איש בכל רשות יאפשר תוצאות בחלוקה ל400מדגם של 
N=400אקונומי-גיל ומצב סוציו

:הערכת עלויות ביצוע הסקר

1
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נתונים אוביקטיביים חיצוניים ישולבו עם תוצאות הסקר ברמת המנהלת להפקת תמונת מצב 
מלאה  

קבלת תמונת מצב אוביקטיבית ברמה האזורית הינה בעלת ערך רב

אילוסטרציה  –תוצאות מדידה ברמת תחומי חיים  לתוצאות הסקר ניתן להוסיף מדדים אוביקטיביים שיתקבלו משותפים חצוניים

אפליקציה לעומת  /יחס בין מספר תורים שנקבעו באתר▪
(נתוני קופות חולים)פיזי /המוקד

(נתוני קופות חולים)יחס תוצאות מעבדה שהתקבלו בדיגיטל ▪

1

בריאות דיגיטלית: מדדים לדוגמה

צרכנות  : מדדים לדוגמה

שירותים ציבוריים  : מדדים לדוגמה

3.5 2.81.8 2.43
1.2

שימוש סקר 

4
3

2.5

1רשות  2רשות  3רשות 

(נתוני דואר)לנפש eCommerceמספר חבילות ▪

בסניף/פעילות באתר ביטוח לאומי▪
אגף הרישוי  –משרד התחבורה ▪

3.2
4.1

2.8

בריאות  
דיגיטלית

צרכנות  
דיגיטלית

מדד דיגיטלי  
מסכם

4.2 4.33.5 3.22.3 2.1

שימוש סקר 

בנקאות 
ופיננסים

4.5 4.43.5 3.22.6 3.3

שימוש סקר 

(נתוני בנקים)יחס פעולות בנקאיות בסניף ופעולות בדיגיטל ▪
נתוני משרד האוצר אודות שימוש במסלקה הפנסיונית  ▪

בנקאות ופיננסים: מדדים לדוגמה
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– Bottom-מודל ה Upיהווה את כלי הבקרה המרכזי לפעילות הקורסים

– Bottomמדידה במודל של  Up  תאפשר למנהלת לבצע מעקב מדוקדק אחר התקדמות הקורסים בעלות
נמוכה יחסית

מדידה שוטפת של כל הקורסים באמצעות כלי אחיד וזהה למדידת  
הבייסליין

תהליך ניתוח התוצאות וגיבוש המלצות להמשך תתבצע בהליך מובנה  
בפרקי זמן קבועים

באמצעות שאלונים  , בתחילת כל קורס יבוצע סקר התחלתי▪
Baselineעל מנת לקבל , שיחולקו על ידי המפעיל המקומי

לקורס
רמות המיומנויות יאפשרו חלוקה לרמות שונות שבהן ידורגו  ▪

משתתפי התוכנית
המפעיל המקומי יערוך אנליזה ראשונית על מנת להבין את  ▪

רמת הכיתה ביחס לרשות וביחס לממוצע הארצי

לבחינת  , על ידי המפעיל, בסיום הקורס יתבצע סקר נוסף▪
התקדמות  שחלה בהרגשת ביטחון ובכישורים של כל משתתף

חודשים בה תימדד רמת ההטמעה  3/6סקר נוסף יתבצע לאחר ▪
היומיומית של החומר הנלמד בקורס

סקר זה יתבצע טלפונית על ידי הגורם המפעיל את הקורסים▪

חלוקת שאלוני הסקר ואיסופם מהמשתתפים יתבצעו על ידי  ▪
(מנהל המיזם הקומי/ברמת המדריך)הגורם המפעיל 

השאלונים המלאים יועברו למנהל המיזם המקומי שיבצע ניתוח  ▪
ראשוני  

את הנתונים מהרשויות השונות ותפיק  תתכללמנהלת המיזם ▪
,  מגדר, כישלון קורסים בקרב מגזרים\תובנות בנוגע להצלחת

גילאים ומפעילים שונים
המנהלת תגבש רשימת המלצות הן ברמה הלאומית והן ברמת  ▪

הרשויות  

ח מובנה המסכם את הממצאים עבור "מנהל המיזם ימלא דו▪
קורסים שתהליך המדידה הסתיים

ח מסכם "מנהל המיזם יעביר למנהלת אחת לרבעון את דו▪
לקורסים שהסתיימו יחד עם הנתונים הגולמיים

2
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ידי המנהלת  -פי נהלים שיגודרו על-על, יוזמות ייחודיות ייבחנו בתכנית מדידה מותאמת

מדידה ייעודית בעבור יוזמות חדשניות תספק איזון בין הצורך במדידה איכותית והרצון להימנע מתהליכי ליבה  
מורכבים ומסורבלים  

אירועים חד פעמיים  , בניגוד לקורסים▪
,  בהכרח, ויוזמות חדשניות אינן מאפשרות

פני זמן ברמת המשתתף הבודד-מעקב על

יוזמות מסוימות יכולות להביא לתוצאות  ▪
נישתיות שאינן נכללות ברזולציה מספקת  

הגנריToolkit-ב

שיטות המדידה ליוזמות כאלו  , בהתאם▪
החל מסקרים  –יכולות להיות מגוונות 

ייחודיים או ראיונות עומק ועד מדידת  
אפליקציה/כניסות לאתר

3

שונות גבוהה בין יוזמות חדשניות  : האתגר
ידי הרשויות והגופים המפעילים  -שיוצעו על

מקשה על יצירת מנגנון מדידה אחיד

יוזמות ייחודיות יידרשו להציג תכנית מדידת השפעה ייעודית  : הפתרון

ידי הרשויות והגופים -יוזמות חדשניות שיוצעו על, כחלק מיצירת תכנית העבודה▪
המפעילים ילוו בתכנית ייעודית לבחינת השפעה

בלבד במידה ודי בכך בכדי  Toolkit-התכנית יכולה להתבסס על סיקור באמצעות ה▪
לבחון את האפקטיביות של היוזמה

בהתייחס לאיכות  , ידי המנהלת יחד עם אישור היוזמה עצמה-תכנית המדידה תאושר על▪
המדידה ולתקציב הנדרש  

במידה  , למנהלת יתאפשר לעבות את המדידה במחקר מלווה חיצוני בתקצוב המנהלת▪
ויהיה לה עניין מיוחד בפיתוח ובחינת המענה  

דוגמאות  

דורית להכשרת  -תכנית התנדבות בין
"  מחויבות אישית"ידי תלמידי -מבוגרים על

Toolkitבסיס -מדידה על
באחריות המפעיל החיצוני  

קיוסק שירותים דיגיטליים בשכונה חרדית
,  ידי גוף חיצוני-מחקר מלווה על

תוך שימוש בראיונות עומק

הקמת פורום תמיכה בפעילויות דיגיטליות  
באתר הרשות  

מדידת מספר כניסות לעמוד ומספר  
התושבים שהסתייעו בשירות  
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ניתן לשקול יצירת מדד אוריינות דיגיטלית לאומי  , בנוסף ושלא במסגרת מיזם קהילות דיגיטליות
בחלוקה לאזורים גאוגרפיים או קבוצות אוכלוסייה  

אך אינה הכרחית למיזם קהילות  , קבלת תמונת מצב מקיפה ברמה הלאומית והאזורית הינה בעלת ערך רב
דיגיטליות  

מעקב רציף אחר מצב האוריינות הדיגיטלית במדינה וזיהוי מגמות▪
זיהוי אוכלוסיות המודרות דיגיטלית והצפת צרכים אשר נותרו ללא מענה▪
מהווה סמן לארגונים הפעילים בתחום ומאפשר לזהות השפעה של פרויקטים  ▪

במרחבים שונים
שיח בין גורמים בתחום וממקד את פעילות הארגונים  , מעורר מודעות ציבורית▪

הפועלים בתחום  

:  יצירת מדד אוריינות דיגיטלית תכיל מספר יתרונות

:ניתן להקים מדד לאומי בעל מספר מאפיינים

אלא  " קהילות דיגיטליות"המדד לא יהיה כפוף למנהלת ▪
"ישראל דיגיטלית"ינוהל על ידי מטה 

מגדר וגיל, מגזר, פילוח לפי רשויות▪
ביצוע סקר מתמשך באמצעות הטלפון▪
ס"הלמניתן לשקול שיתוף פעולה עם ▪

4

נתוני קופות חולים

נתוני בנקים

נתוני ביטוח לאומי  

יושלם בהמשך  
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הצעדים הבאים

קבלת החלטה בדבר דרישות סף ומספר רשויות   1

2

3

TASCבאחריות –קול קורא " שלד"יצירת 

באחריות ייעוץ משפטי–ניסוח קול קורא סופי 

4
,  כתיבת תוכניות עבודה, הסבר על התכנית–יצירת מסמכי עזר לרשות 

TASCבאחריות –מיפוי תשתיות וצרכים 

פיתוח מודל מותאם למיזם בירושלים5


