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תחום השפעה ומדידה מערכתית



על התכנית

הכשרת קבוצת סוכני שינוי שיקדמו חדשנות  :מטרת העל של התכנית

דיגיטלית במרחב הציבורי וישפרו תהליכים וממשקים עם האזרחים באמצעות  

טכנולוגיה

2

לקדם " ישראל דיגיטלית"נועדה לקדם את חזונו של המיזם הלאומי התכנית : רקע

פערים חברתיים באמצעות דיגיטציהלהאיץ צמיחה כלכלית ולצמצם , ממשל חכם וידידותי

,  רשות התקשוב הממשלתי, כשותפות בין מטה ישראל דיגיטליתהתכנית פועלת 

וינט ישראל'למנהיגות וממשל בגאלכאנציבות שירות המדינה ומכון 

תכנית לשלטון המקומי  , תכנית לממשלה:כוללת" דיגיטליםמובילים "

ופעילות רשת מובילים לכלל הבוגרים של התכניות



המשך-על התכנית 

:שהוקדשו לשני מרכיבים עיקריים( ימים15)* מפגשים9:מבנה התכנית

,  ניהול והובלת שינוי, טרנספורמציה דיגיטלית:למידה בארבעה תחומים•

(וחינוךרווחה , בריאות)חברתיים דיגיטציה בשירותים , מנהיגות וערכים

(פרויקטים9התקיימה עבודה על )יישומיים פיתוח פרויקטים •

מקומימגזר שלישי ושלטון , משתתפים ממשרדי ממשלה39:הרכב המשתתפים

3

2016לפברואר 2015בין יוני לממשלה התקיים של התכנית ' מחזור א

מניין המפגשים והימים לא כולל סמינר לימודי בהרווארד שארך כשבוע* 

מפגשים של רשת המובילים4מאז סיום התכנית התקיימו 
(ביחד' וב' למחזור א1-בלבד ו' למחזור א3)



על המחקר

במסגרת מחקר המעקב הועבר שאלון למילוי עצמי לאחר הכנס השנתי  

וכן התקיימו ראיונות עומק', לכלל בוגרי מחזור א( 2016נובמבר )

מהם7עם 

(היענות74%)בוגרים 29על השאלון השיבו 

שאלון  הועבר למשתתפים השלב הראשון של המחקר יש להזכיר כי במסגרת 

(היענות95%)משתתפים 37השיבו עליו , (2016פברואר )למילוי עצמי בסיום התכנית 

לבחון את המידה שבה הושגו מטרות  :המטרות המרכזיות של המחקר

בהתמקד בעבודה על הפרויקטים ובשינויים  , התכנית בפרספקטיבה של זמן

ולסייע בעיצוב המחזורים הבאים של התכנית, בעשייה בפועל
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נושאי המחקר

:  המחקרהנושאים שנבדקו במסגרת 

יישום של הפרויקט שיזמו הבוגרים במסגרת התכנית•

והובלת שינוי דיגיטליבעשייה של הבוגרים שינויים •

עמדות ומוטיבציה לגבי קידום דיגיטציה•

שמירה על קשר עם בוגרים אחרים•

ראיית הבוגרים לגבי מפגשי רשת המובילים•
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ממצאים
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מאפייני המשיבים על השאלון

7

ארגון מאז סיום  /רובם הגדול נשארו באותו משרד

(  86%)התכנית

שנים 37-בארגון בין שנה ל/ותק במשרד
(שנים ומעלה20-18%, שנים3עד -50%)

(62%)רובם גברים 

(46ממוצע )64-ל32גילם בין 

המאפיינים דומים לאלו של 

המשיבים על השאלון הקודם

(84%-בפעם הקודמת )( 76%)ממשרדי ממשלה רובם 



הפרויקטיםיישום 
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9

למצבי חיים מורכבים-פורטל מידע

למוריםמקצועית רשת תמיכה 

חורה-עיר דיגיטלית ערבית 

הכשרות דיגיטליות מכוונות מקצוע

בקשה מקוונת לתיאום מס

הנגשת מידע על ניסויים קליניים בישראל

מערכת לאומית לתמחור של שירותים רפואיים

גיוס כוח אדם טכנולוגי לשירות המדינה

הסכמה מדעת דיגיטלית בניתוחים ופרוצדורות רפואיות

פרויקטים4מיושמים 
שהתחילו בתכנית9מתוך 

(לא ידוע סטטוס-1)

17%
כיום בקידום  מעורביםמכלל הבוגרים 

הפרויקט שהיו שותפים לו בתכנית

64%
מהבוגרים שהיו שותפים  

בפרויקטים שכן מיושמים

בהם כיוםלא מעורבים

(מעט או בכלל לא)

מבט על  –הפרויקטים יישום 



תעודות זהות פרויקטים
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!חשוב להדגיש

.  מבוסס על מידע וחומרים שהתקבלו מהגורמים המעורבים

פעמים רבות המידע לא שלם או שקיימים פערי מידע  

והדברים מוצגים בהתאם להבנתנו ולפרשנות שלנו
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הנגשת מידע על ניסויים קליניים בישראל

מטרה

מידע על ניסויים  הנגשת 

קליניים בישראל

והיבט דיגיטלימהות 

פלטפורמה דיגיטלית  יצירת 

שאליה עורכי הניסויים יעלו  

המידעאת 

מעורביםגורמים 

ישראל  , משרד הבריאות

פרויקט  מנהלת , דיגיטלית

חיצונית

יעדקהל 

קהילה , רופאים, מטופלים

אקדמית וחברות התרופות

פעילותאזור 
ארצי

כהתהליך עד 

איזה  : מטופליםלארגוני פנייה .  1

?  מידע חשוב מבחינתם

ואפיון  הפרמטרים קביעת < =

המערכת

חדשה לעורכי הניסויים  הנחיה . 2

לספק את המידע הדרוש

כנסים לתעשייה לחשיפה  .  3

והבהרת החשיבות  

סטטוס

וצפויה לעלות  נבנתההמערכת 

לאוויר בימים אלה 

תקציבהיקף 
₪ כמיליון 
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מטרה

שיפור איכות חייהם של תושבי  

באמצעות הטמעה נכונה  ורה'ח

ושימוש יעיל בכלים דיגיטליים  

ובטכנולוגיות מתקדמות

והוכחת היתכנות של המודל 

לצורך יישומו ביישובים נוספים

מהות והיבט דיגיטלי

והכשרה של התושבים  חשיפה 

שירותים וכלים  לצריכת 

כמהלך משלים  , דיגיטליים

"עיר חכמה"לורה'חלמעבר של 

הפעילות הינה לאורך שנת  

לימודים אחת

מעורביםגורמים 
משרד  , תפוחעמותת 

,  דיגיטליתישראל , החקלאות

הרשות לפיתוח כלכלי של 

,  משרד החינוך, המגזר הערבי

ורה'חהמועצה המקומית , מטח

יעדקהל 
ורה'חתושבי 

פעילותאזור 
ורה'ח

סטטוס

:בתחילת שנת הלימודיםיצא לדרך 

נוערקבוצות 3

ספרבתי7-בפדגוגימנחהשלליווי

ועירוניותספריותביתהשתלמויותו

קהילתיטכנולוגיהפנינגהתקיים

עוד פעילויות קהילתיותמתוכננותו

ורה'ח–עיר דיגיטלית ערבית 

:פעילותאפיקי 

הצמחת מנהיגות דיגיטלית  1.

בקרב בני נוער

יצירת תשתית דיגיטלית  2.

חינוכית והטמעה של פדגוגיה  

חדשנית בבתי הספר

קמפיינים טכנולוגיים וימי שיא  3.

המיועדים לכלל תושבי היישוב

תקציבהיקף 
₪מיליון 1.5

למידע נוסף



פרויקטים-לוח מסכם 
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הסדרה  , מערכת לאומית לתמחור

רפואייםוהנגשה של שירותים 

דיגיטציה הטמעת : דיגיטליתעיר ורה'ח

מורים והקהילה, והכשרה בקרב נוער

עיבוי של פורטל עובדי הוראה  

ברכיבים פדגוגיים

הכשרות דיגיטליות מכוונות מקצוע  

לאוכלוסייה החרדית

עבור  , פורטל מידע למצבי חיים מורכבים

קשישים שיוצאים מאשפוז סיעודי

מקוונת  הרחבת אפשרויות לבקשה 

לתיאום מס

הסכמה מדעת דיגיטלית בניתוחים  

רפואיותופרוצדורות 

המדינהגיוס כוח אדם טכנולוגי לשירות 

₪כמיליון 

משרדי-פנים

צפוי לעלות לאוויר בימים אלה

הנגשת מידע על ניסויים קליניים 

באמצעים דיגיטלייםבישראל 

התקיימה הרצה וצפויה כניסה

נוספיםח"לבתי

₪מיליון 5-6-הבאה שנה , ₪מיליון 2

משרדי-פנים

לדרך בתחילת שנת  יצא 

סופההלימודים ויפעל עד 

₪מיליון 1.5

מגזרי-משרדי ובין-בין

לאוויר באפריל ויתווספו  יעלה 

בהדרגההשלמות 

₪מיליון 12-כ:הפורטלכלל 

משרדי-פנים

מגזרי-משרדי ובין-בין

לא התקבל מידע

מגזרי-משרדי ובין-בין

קשיים בניהול הפרויקט  התגלעו 

ובשיתוף הפעולה בין המשרדים

תועדף בתכנית העבודה  לא 

הארגונית ולא הוקצו די 

משאבים

משרדי-פנים

תועדף בתכנית העבודה  לא 

הארגונית והתגלו בעיות בתכנון 

של היבטים יישומיים

מגזרי-בין

ראשונייםהופסק בשלבים 



המשך-יישום הפרויקטים 
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גורמים שהשפיעו על העבודה על הפרויקטים

הפרויקטיםבחירת 

עם דגש  , חשיבות לבחירה מושכלת וסדורה של הפרויקטים

על חיבור של הנושא לעשייה השוטפת של המשתתפים

המשתתפים חשו שזו הייתה נקודת חולשה של העבודה על  

אשר השליכה גם על האפשרות  , הפרויקטים בזמן התכנית

ליישם אותם לאחר מכן

אם יש לך  כי . זה גם אחד מהאתגרים של הפרויקט הזה"

ואם הוא לצד מה  . בואז אתה נשאראמיתיעניין בו 

.."שאתה עושה בחיים הרגילים שלך אז אתה

במובן הזה  , הבחירה של הפרויקט הייתה לא נכונה"

"שלא מיצינו את הערך המוסף של ההרכב הזה
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גורמים שהשפיעו על העבודה על הפרויקטים

תכנון וניהול הפרויקט

מספר משתתפים העידו שזה היבט שהם למדו בתכנית וסייע להם בעבודה על  

בפועל עזרה להם להביןבפרויקט או שההתנסות , הפרויקט

תכנון מיטבי מראש ואימוץ תהליכי עבודה מוסדרים  , *ת פרויקט/קיום של מנהל

(או מעכבים אם לא התקיימו)הוזכרו כגורמים מקדמים ליישום הפרויקטים 

ת פרויקט/ת לצוות שלהם מנהל/נזכיר שבסיום התכנית מספר משתתפים ציינו שנדרש*

"שזה התפקיד שלומנהל פרויקטאי אפשר לנהל כזה פרויקט בלי שיש "

]...[  נוהל מקוצר וזה התגלה כטעותקיבלנו על עצמנו לעשות משהו ב"

]...[  הדרך של המימוש שבחרנו ללכת עליה היא הייתה דרך לא מיטבית 

"הסתבר לנו שהתקציב שחשבנו הוא לא התקציב שבאמת נדרש

כדי שהעבודה על הפרויקט תהיה מעמיקה ומשמעותית יש להקדיש לה "

אינדיקטורים ומדדי הכוללות אבני בוחן ברורות לאורך הזמן זמן נוסף ו

"למימוש הרעיון ולביצוע, הצלחה לתהליך התכנון

 minimum-הדרך ל. תהליכי העבודה בפרויקט טכנולוגי[ למדתי על"]

viable project"
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גורמים שהשפיעו על העבודה על הפרויקטים

חסמי בירוקרטיה

הצורך להתמודד עם אילוצי הבירוקרטיה ועם אתגרים של  

גורם מעכב שהשפיע על  ודיגיטלית היווה ארגונית תרבות 

הפרויקטיםיישום 

ומסורבלת  העבודה מול הממשלה מאוד בירוקרטית "

מה שמקשה , ערוך מעבודה מול המגזר הפרטילאין 

"פרויקטיםעל הנעת מאוד 

]...[  בין הרצון לבין היכולת של הממשלה לבצע הפער "

incompetent שלא מצליחה מושלם של בירוקרטיה

לדעתי הנושא של ]...[ . להתגבר על עצמה

ההתקשרויות הוא הנושא שעומד בעוכריה של להביא 

"הדיגיטלייםכרגע דרך המובילים חדשנות 

יכולת של המערכות  האתגר המרכזי הוא ב"

הבירוקרטיות בהבנת הצורך וצורת העבודה 

"בפלטפורמות דיגיטליות
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גורמים שהשפיעו על העבודה על הפרויקטים

מגזרי-בין/ משרדי -שיתוף פעולה בין

את  מחדהמשתתפים הבינו בעקבות העבודה על הפרויקט 

שיתופי פעולה  המורכבות והאתגרים הכרוכים ביצירת 

חלקם ציינו שהיה זה גורם  . את החשיבות בכךומאידך

שעיכב לעתים את קידום הפרויקטים

"ממשלתיים הם מורכבים-השיתופים האלה הפניםהבנתי כמה "

והשקעה בניית קואליציה ורתימת שותפים בהצורך [ הבנתי את"]

"  בעידוד ההבנה הדיגיטלית של השותפים

"אחרכי כל אחד מביא משהו , מגזריות היא קריטית-הרב"



תמיכת המשרדים
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7%
במידה רבה מאוד

48% 
במידה רבה

45%
במידה מועטה

0%
בכלל לא

"?באיזו מידה לתחושתך הפרויקט קיבל תמיכה וגיבוי של המשרדים הרלוונטיים"

התכנית התקבל ממצא דומהשהועבר בסיום בשאלון 

i
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הפרויקט כזירת התנסות

28%
הפרויקטדיווחו שהעבודה על 

להם להתנסות באופן אפקטיבי  אפשרה 

בתכניתביישום של מה שלמדו 

שהפרויקטאלה בקרב36%

מיושם כיוםשלהם 

שלא היו מעורבים בפרויקטים  משיבים 

הרגישו שהפרויקט אפשר להם  פחות

התנסות אפקטיבית

(56%לעומת 15%)



29

שביעות רצון מהליווי לאחר סיום התכנית

התכניתבשאלון שהועבר בסיום 

דיווחו על שביעות רצון מהליווי  21%

בעבודה על הפרויקט

אלה שהפרויקט  בקרב8%

שלהם מיושם כיום

i

14%
הפרויקטעל בעבודה והייעוץהיו שבעי רצון מהליווי 

סיומהמצוות התכנית לאחר שקיבלו 
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המשך –שביעות רצון מהליווי 

מספר משיבים התייחסו לצרכים שהליווי  

.  לא נתן להם מענה מספק

היה מענה  (3/7)נושא שבלט באופן יחסי

להיבטים יישומיים בניהול הפרויקט

קיבלו ליווילא לא מעט משתתפים העידו שהם כלל 

ביקשו וחלק הסבירו כי לא לא העירו שהם מהם חלק )

(להם צורך או שלא ראו כיצד הליווי יכול היה לעזורהיה 

פרויקטים מיושמים

"לא היה ליווי מאז"

"אני חושב שאנחנו לא מספיק נעזרנו"

"לא היה צורך ולא ניתן ליווי לאחר סיום התכנית"

היה מאוד עוזר אם הייתה כאן איזושהי השקעה  "

אי  . לא לעזוב. hands-onאמיתישתלווה אותנו בייעוץ 

זה לא  . זה לא עובד, ככה אחרי שנה to let goאפשר

"אופה לחם

פרויקטים לא מיושמים

"ימשמעותליוויניתןלאשלנובמקרה"

ברור לי איזה ליווי ניתן לפרויקט לאחר סיום  לא "

"התכנית

.  כך שאין משמעות לליווי, נעצרכרגע הפרויקט "

יש עבודה  . לא נראה שיש צורך בליווי נוסף, בעיקרון

"אצלנושצריכה להיעשות 

פערישלביצועהרעיוןבין"

"כךעלמענהאיןולתכניתגדול



העדפות לגבי העבודה על הפרויקט
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28%
גם פרויקט אישי

וגם פרויקט קבוצתי

27% 
פרויקט קבוצתי

24%
פרויקט אישי

21%
לא לעבוד על  
פרויקטים בכלל

ה לקדם במסגרתה פרויקט אישי  /האם היית ממליץ, לאור ההתנסות שלך בתכנית"

או כלל לא לעבוד על  , שניהם יחד, פרויקט קבוצתי, (שהמשתתפים מביאים מתכנית העבודה)

"?פרויקטים



העדפות לגבי העבודה על הפרויקט
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28%
גם פרויקט אישי

וגם פרויקט קבוצתי

27% 
פרויקט קבוצתי

24%
פרויקט אישי

21%
לא לעבוד על  
פרויקטים בכלל

ה לקדם במסגרתה פרויקט אישי  /האם היית ממליץ, לאור ההתנסות שלך בתכנית"

או כלל לא לעבוד על  , שניהם יחד, פרויקט קבוצתי, (שהמשתתפים מביאים מתכנית העבודה)

"?פרויקטים

שלא המשיכו להיות מעורבים  משיבים 

העדיפו יותר פרויקט אישי או בפרויקטים 

לא לעבוד על פרויקטים בכלל



העדפות לגבי העבודה על הפרויקט
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28%
גם פרויקט אישי

וגם פרויקט קבוצתי

27% 
פרויקט קבוצתי

24%
פרויקט אישי

21%
לא לעבוד על  
פרויקטים בכלל

ה לקדם במסגרתה פרויקט אישי  /האם היית ממליץ, לאור ההתנסות שלך בתכנית"

או כלל לא לעבוד על  , שניהם יחד, פרויקט קבוצתי, (שהמשתתפים מביאים מתכנית העבודה)

"?פרויקטים

שהרגישו שהפרויקט אפשר להם התנסות  משיבים 

בחרו יותר  אפקטיבית ביישום של מה שלמדו בתכנית

באפשרות שמשלבת גם פרויקט אישי וגם פרויקט קבוצתי



תפיסת תפקיד ועשייה

34
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שינוי בתפיסה כבסיס לשינוי בעשייה

:המרואיינים העידו על שינויים שחלו בתפיסה שלהם בעקבות התכנית והשפיעו על העשייה שלהם

דיגיטליתלעשייה המוטיבציה וחיזוק של דיגיטציה הבנת החשיבות והמשמעויות •

לאומית-חלק מהמרואיינים שהגיעו מחוץ לממשלה התייחסו להיכרות עמה ולפיתוח ראייה מערכתית•

כל מה שאני עושה  .בגלל שאני למדתי את ההבנה שם, הכל צמח בתכנית"

יש משהו בהבנה של ]...[ .. וראייה שהיום הוא תוצר של דברים שלמדתי 

"להביןהקורס ובהוויה של הלמידה שמתחילים 

העומק שכל דבר שאפשר לעשות דיגיטלי לא צריך לעשות פנים אל  הבנת "

עומק יותר חזקה של תפיסת ]...[ שלי ויש לזה השלכות על כל העבודה , פנים

"של החשיבות, של האפשרויות, המשמעות של שירות דיגיטלי

לצורך קידום אני מבין כמה זה כלים שיכולים להיות חזקים ומשמעותיים"

אנחנו מבינים שאנחנו יכולים להרחיב את הראייה שלנו  פתאום ]...[ נדות'אג

חלק מהמידע שאנחנו רואים אותו  ולהנגישלמעבר למקצועיות היומיומית שלנו 

"וזה לא היה קורה לפי דעתי בלי זה–הרחב לציבור  common knowledge-כ

של מה זה באמת  תפיסה ב anywayחיזוק לדברים שאני הסתובבתי איתם "

ההפרדה הזאת בין לבוא ולמחשב דברים לבין לבוא ולעשות שינוי  ]...[ דיגיטל

זה  ]...[ מידעמיחשוב ועל יכולות שהוא מבוסס גם על , בשירותים, בתהליכים

גרם לי להרגיש יותר לגיטימציה לדרך  ביסס משהו שכבר היה לי קיים וזה 

"פעולה שלנו

לראות עוד  , חלק מממשלהלהרגיש "

ט"ורמולהכיר את החשבות , משרדים

כמישהו חדש לי ]...[ המשפטים ומשרד 

,  לראות עולם פתאום, במערכתיחסית 

לחשוב  , לראות מדינה, נורא גדול

"מערכתית

פתח לי את העיניים מה קורה ברמה  "

]...[  לא היה לי שום מושג . הממשלתית

זה  . לי פרספקטיבה לאומית בנוסףנתנו 

זאת תרומה מאוד  , לא היה לפני זה

"גדולה של התכנית הזאת
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שינויים בעשייה

34% 31%

17%

52%
52%

35%

14% 17%

41%

7%

ה בהנעת תהליכי  /ה שותף/את
ארגון באופן  /דיגיטציה במשרד

רחב יותר

ת יותר שילוב של  /ה מקדם/את
שירותים דיגיטליים בתחום שבו  

ת/ה עוסק/את

ה עושה שימוש בשיטות  /את
עבודה חדשות בפיתוח וניהול  

פרויקטים

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד
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השוואה לשאלון סיום התכנית–בעשייה שינויים 

71%

82%

65%

86%
83%

52%

ה בהנעת תהליכי דיגיטציה  /ה שותף/את
**ארגון באופן רחב יותר/במשרד

ת יותר שילוב של שירותים  /ה מקדם/את
ת/ה עוסק/דיגיטליים בתחום שבו את

ה עושה שימוש בשיטות עבודה  /את
חדשות בפיתוח וניהול פרויקטים

פברואר  

2016

נובמבר  

2016

פברואר  

2016

נובמבר  

2016

פברואר  

2016

נובמבר  

2016

<0.05מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של ** 

אך חשוב לזכור כי מדובר במספרים קטנים

.השיעור מתייחס למשיבים במידה רבה מאוד או רבה* 
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דוגמאות לשינוי בעשייה

: הם פועליםבדרך שבה שחל לשינוי המשתתפים נתנו דוגמאות 

כלליארגון באופן /קידום דיגיטציה במשרד•

AGILE–שימוש בשיטות עבודה חדשות לניהול •

מגזריים/משרדיים-ביןהבנה טובה יותר ויצירה של שיתופי פעולה •

('הגדרת צרכים וכו, MVP)שיפור תהליכי התכנון והניהול של פרויקטים•

הלקוחמזווית ראייה אימוץ •

"של שימוש בתהליכים דיגיטלייםחזוניתהצגת תפיסה "

"עבודה מתמשכת על התרבות הארגונית"

שירותים שעד כה לא היו  ולהנגישלחשוב כל הזמן איך להחצין "

"מתוקשרים דיגיטלית

אחד הדברים שהיו מאוד חזקים בקורס זה הממשק בין השינויים  "

חושבת אני –לאנשי הביזנס IT-ההארגוניים והחיבור בין אנשי 

זה  . שזה אחד הדברים הגדולים שעשו פה את השינוי במשרד

היה לחזור מהקורס ולהתחיל לעבוד מאוד חזק עם אגף המיחשוב 

במשרד בהקשר של להכריח אותם לעבוד איתנו ולהבין שהם  

צריכים להתחיל לנוע ולא לספר לי מה הבעיות אלא איך  

אבל היום אנחנו  , זה לקח זמן. הפתרונות ולהתחבר לצרכים שלנו

"לגמריבמצב אחר 

ארגון באופן כללי/קידום דיגיטציה במשרד

יותר  יליות'ואגשל שיטות גמישות ישום "

"בפעילות

שימוש בשיטות עבודה חדשות לניהול
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דוגמאות לשינוי בעשייה

אני במצב והיום ]...[ בקורס והבנתי שעובדים עם מיקור חוץ הייתי "

]...[  שממש בכל פרויקט שאנחנו עושים אני חושבת איפה אני יכולה 

כי חלק מהחסמים שלנו זה כוח , זה היה מבחינתי מאוד חשוב

ופתאום אתה מבין שיש חלקים מסוימים  , האדם שמתעסק בזה

"זה לא טריוויאלי אצלנו. שהכוחות הכי טובים הם לא נמצאים אצלך

.  גורמים רוחביים בתהליכי עבודה כבר בתהליכי התכנוןשילוב "

"משרדי-ביןשיתוף פעולה 

מגזרי/משרדי-פ בין"הבנה ויצירה של שת

שיפור תהליכי הניהול והתכנון של פרויקטים

"משאבים כבר בשלבי הייזום, שותפים, הגדרת צרכים"

גיבוש תכנית פעולה ארוכת טווח יחד עם מימוש  "

"מטרות טווח קצר

אימוץ ראייה מזווית הלקוח

,  הלכנו למשרדים של מקבלי קהל כל הצוות"

ראיינו אנשים למה הם  ' ישבנו בקבלת קהל וא

הצענו  ' באים למשרד ולא עושים באינטרנט וב

לאנשים שישבו שם שיחד איתנו נעשה את זה  

.  וזאת הייתה פשוט התנסות מדהימה. באינטרנט

ולשתינו היה ברור שצריך  ]...[ אני הייתי עם ]...[ 

.  זה היה שיעור מאלף הדבר הזה. לעשות משהו

"כמעט נעלבתי מעצמי שלא עשיתי את זה קודם
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הובלת פרויקטים–שינוי בעשייה 

86%

קידמו פרויקט דיגיטלי נוסף מאז סיום התכנית
(מעבר לפרויקט שהיו שותפים לו במסגרת התכנית)

כן

לא

i

התכניתבשאלון שהועבר בסיום 

דיווחו שהשתתפו או הובילו  78%

פרויקטים בתחום הדיגיטציה בעבר

84%

בכלל לא או  

במידה מועטה

במידה רבה או 

רבה מאוד

שההשתתפות שלהם  העידו 

בתכנית תרמה לקידום הפרויקט

התרומה המרכזית שעלתה בשאלה פתוחה  

שנוצרו בין המשתתפים בתכנית  הקשריםהיא 

(7/13  )
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דוגמאות לפרויקטים חדשים

מכרזי אתגר

של הרשות המקומיתהמדד הדיגיטלי 

מעבדה לחדשנות לגיל השלישי

"to goתרופה "–תרופות ללא מרשם 

אוריינות דיגיטלית  –" גט און ליין"

רפואית בחברה הבדואית  

מעקב אחר רשתות חברתיות לשם ניטור תופעות  

לוואי של תרופות ברשת

חיבור לתיק לקוח ברשויות מקומיות
יצירת מאגר מידע על תכניות הרשויות המקומיות  

לפעילויות בתחומי המדע והטכנולוגיה

סיוע בקיצור הבירוקרטיה בשרשרת הייצור לדיור

הגשה באינטרנט ללא נייר-שנתי למס הכנסהדוח 

הבניית ההכשרה של עובדים

מחשוב בתי הספר  , בניית יחידת נתונים מרכזית

העל יסודיים וחשיבה על הוראה ולמידה הנעזרת 

בדיגיטציה

מיקור המונים, אתגר פרופיל רשויות

פיתוח קורס ללימודי עברית לדוברי ערבית

עידוד יזמות טכנולוגית במגזרי המיעוטים  

בישראל באופן רוחבי

קולות קוראים לרשויות

פרויקט לניהול ידע
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ת/ה דיגיטלי/גיבוש תפיסת תפקיד כמוביל

83%
גיבשו תפיסת תפקיד ברורה של 

ושל  דיגיטליםתפקידם כמובילים 

הפעולות הנגזרות מכך

90%
רואים את עצמם  

דיגיטליםכמובילים 

ארגון שלהם/במשרד

בשאלון שהועבר בסיום התכנית86%

בשאלון שהועבר בסיום התכנית75%

i

i

.השיעור מתייחס למשיבים במידה רבה מאוד או רבה* 
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ומטההבדלים בין משרדי ביצוע 

50% 60%83% 92%

ה בהנעת תהליכי  /ה שותף/את
ארגון באופן רחב  /דיגיטציה במשרד

*יותר

התחלת לקדם יותר שילוב של  
שירותים דיגיטליים בתחום שבו  

*ת/ה עוסק/את

60% 80%92% 92%

גיבשת תפיסה ברורה של  
ת  /ה דיגיטלי/תפקידך כמוביל

*ושל הפעולות הנגזרות מכך

ה  /ה רואה את עצמך כמוביל/את
ארגונך/ת במשרדך/דיגיטלי

ביצוע              מטה

שינויים בעשייהתפיסת תפקיד

יותרמשיבים ממשרדי ביצוע דיווחו לרוב על תרומה נתפסת גבוהה בסיום התכנית 

.  מטהלמשיבים ממשרדי יישומיים בהשוואה בהיבטים 

<  0.1מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של  * 

אך חשוב לזכור כי מדובר במספרים קטנים

(n = 22)

.מתייחס למשיבים במידה רבה מאוד או רבההשיעור 

:השיעור בסיום התכנית

100%

70%

83%80%
83%80%

92%

70%

השיעור כיום

%

.  ולכן הצטמצם הפער, משרדי המטה התחזקו מאוד ומשרדי הביצוע נשארו ברמה גבוההכיום

.בתפיסה העצמית כמובילים דיגיטליים הפער גדל מעט



עמדות
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עמדות

3%

3%

3%

7%

3%

10%

7%

3%

3%

17%

17%

28%

35%

41%

52%

52%

38%

38%

52%

62%

52%

42%

38%

42%

42%

10%

קריטי לקדם דיגיטציה ברמה הממשלתית הכוללת ולא רק בכל  
משרד בנפרד כדי להביא לתוצאות

המצב הנוכחי מחייב לפעול בדחיפות על מנת לקדם דיגיטציה  
במגזר הציבורי

דיגיטציה של שירותים היא כלי חשוב לצמצום פערים חברתיים

דיגיטציה אמורה להיות ברירת המחדל באופן שבו מתנהל  
המגזר הציבורי

יוצרת הזדמנות מיוחדת  " ישראל דיגיטלית"הפעילות של מטה 
לקידום הדיגיטציה במגזר הציבורי

-" אחודה"דיגיטציה תסייע מאוד לעבודת הממשלה כמערכת 

one government

קידום דיגיטציה במגזר הציבורי לא יכול להתרחש ללא שיתוף  
פעולה עם מגזרים אחרים

ה/מאוד לא מסכים ה/לא מסכים ת/ניטרלי ה/מסכים ה מאוד/מסכים

על מנת לקדם לפעול בדחיפות המצב הנוכחי מחייב 

דיגיטציה במגזר הציבורי

יוצרת" ישראל דיגיטלית"הפעילות של מטה 

לקידום הדיגיטציה במגזר הציבוריהזדמנות מיוחדת 

ברמה הממשלתית הכוללתקריטי לקדם דיגיטציה 

ולא רק בכל משרד בנפרד כדי להביא לתוצאות

כמערכת  דיגיטציה תסייע מאוד לעבודת הממשלה 

(one government)" אחודה"

לצמצום  דיגיטציה של שירותים היא כלי חשוב 

פערים חברתיים

להתרחשקידום דיגיטציה במגזר הציבורי לא יכול

שיתוף פעולה עם מגזרים אחריםללא 

באופן שבו ברירת המחדל דיגיטציה אמורה להיות 

מתנהל המגזר הציבורי
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(היגדים שליליים)המשך –עמדות 

3%
14%

14%

52%

58%

45%

14%

דיגיטציה תביא לשיפור קטן  
בלבד בעבודת המגזר  

הציבורי

לא באמת אפשר לעצב כל  
יש  , שירות כשהאזרח במרכז

שיקולים ואילוצים רבים  
נוספים

ה/מאוד לא מסכים

ה/לא מסכים

ת/ניטרלי

ה/מסכים

ה מאוד/מסכים
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השוואה לשאלון סיום התכנית–עמדות  

97%

93%

93%

90%

79%

79%

62%

89%

93%

96%

93%

89%

100%

68%

קריטי לקדם דיגיטציה ברמה הממשלתית הכוללת ולא רק  
בכל משרד בנפרד כדי להביא לתוצאות

דיגיטציה של שירותים היא כלי חשוב לצמצום פערים  
חברתיים

המצב הנוכחי מחייב לפעול בדחיפות על מנת לקדם  
דיגיטציה במגזר הציבורי

דיגיטציה אמורה להיות ברירת המחדל באופן שבו מתנהל  
המגזר הציבורי

"  אחודה"דיגיטציה תסייע מאוד לעבודת הממשלה כמערכת 

-one government

יוצרת הזדמנות  " ישראל דיגיטלית"הפעילות של מטה 
**מיוחדת לקידום הדיגיטציה במגזר הציבורי

קידום דיגיטציה במגזר הציבורי לא יכול להתרחש ללא  
שיתוף פעולה עם מגזרים אחרים

2016פברואר 

2016נובמבר 

2016פברואר 

2016פברואר 

2016פברואר 

2016פברואר 

2016פברואר 

2016פברואר 

2016נובמבר 

2016נובמבר 

2016נובמבר 

2016נובמבר 

2016נובמבר 

2016נובמבר 

<0.05מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של ** 

.ה מאוד/ה או מסכים/מסכיםמתייחס למשיבים השיעור אך חשוב לזכור כי מדובר במספרים קטנים
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ישראל דיגיטלית–עמדות  

<0.05מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של ** 

אך חשוב לזכור כי מדובר במספרים קטנים

90%

58%

**2016נובמבר 

יוצרת הזדמנות מיוחדת  " ישראל דיגיטלית"הפעילות של הירידה בהסכמה ש

:הביצועממשרדי נובעת משינוי בקרב המשיבים לקידום הדיגיטציה במגזר הציבורי

100% 100%

2016פברואר 

ביצוע              מטה

(n = 22)

.ה מאוד/ה או מסכים/מסכיםמתייחס למשיבים השיעור 
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(שלילייםהיגדים )התכנית השוואה לשאלון סיום –עמדות 

100%

64%

97%

72%

דיגיטציה תביא לשיפור קטן  
בלבד בעבודת המגזר  

הציבורי

לא באמת אפשר לעצב כל  
יש  , שירות כשהאזרח במרכז

שיקולים ואילוצים רבים  
נוספים

פברואר  

2016

נובמבר  

2016

פברואר  

2016

נובמבר  

2016

.ה/ה או מאוד לא מסכים/לא מסכיםמתייחס למשיבים השיעור * 



קשרים ושיתופי פעולה

50
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69%
העידו שהקשרים שיצרו בתכנית  

תורמים להם בעבודתם

תרומת הקשרים שנוצרו בתכנית

יש בינינו בונד כזה של חברות והוא קודם כל מוקרן  "

וגם אם עכשיו פתאום עליתי על איזה באג , שלנולצוותים 

גדול במערכת אז אני יכול לתפוס אותו לשיחה של עשר  

נשים צוותים  , הגיוני, אני איתך, וואלה'דקות והוא אומר לי 

"'ונוביל את הרעיון

]...[  התכנית יש לנו באמת אינספור שיתופי פעולה מתוך "

"של דברים שקורים ולא היה יכול לקרות אחרתמארג 

שיכולים לפתוח לך  , תמיד טוב שיש את החברים האלה"

"בעיות חוקיות כאלה ואחרות.. כל מיני

,  מאוד מחויבים, הישיבה הזאת עם אנשים מאוד חכמים"

ליצור , זה מייצר אצלך איזשהו רצון לעשות דברים טובים

"pricelessזה . ולקדם

,  מובילים משפיעים, אמיתייםהמפגש עם מובילים "

"ממקומות אחרים הוא דבר מאוד מאוד חזק של התכנית

אני כרגע מרגישה שהדלתות  "

"אני לא תמיד דופקת עליהן, פתוחות

.השיעור מתייחס למשיבים במידה רבה מאוד או רבה* 
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72%
משמעותי עם שלושה  שמרו על קשר 

או יותר עמיתים אחרים לתכנית

שמירה על קשרים שנוצרו בתכנית

לרוב הקשר היה לצורך  

התייעצות

28%

34%

38%

אף אחד

אחד או שניים

שלושה עד חמישה

יותר מחמישה

11%

18%

21%

50%

החלפת מידע

חברי/ אישי 

פרויקט משותף/קידום של נושא

התייעצות

מהגברים התייעצו  59%

מהנשים36%לעומת 

מהנשים קידמו 46%

פרויקט משותף /נושא

מהגברים6%לעומת 



רשת המובילים

53



54

תרומת הרשת

7%

21%

55%

17% בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד

תרמו להםשבהם השתתפוהעידו שמפגשי הרשת 72%

התרומה העיקרית הייתה, לפי המשתתפים

ביניהםקשרים ל

עמיתיםלמידת תרומה נוספת הייתה

במפגש הרשת היחיד שעלה בידי  "

"נוכחות דלההיתהלהשתתף בו 
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המשך הפעילות של הרשת

(8/19)דוגמאות והשראה מהארץ ומהעולם , התפתחויות דיגיטליות•

(7/19)ולמידה מפרויקטים ועשייה של משתתפים למידת עמיתים•

(6/19)חברתיות פעילויות , שיתוף, נטוורקינג–הקשרתחזוק•

:צריכים להתמקד בעיקר בנושאיםהרשתשמפגשיוחשבהמשתתפים 

.  עדכון בהתפתחויות חדשות בעולם הדיגיטלי ומגמות"

"הרצאות השראה

חסמים  , פרויקטים המבוצעים בפועל על ידי החברים"

יוזמות חדשות שניתן לחקות אותן או את  , והטיפול בהם

"חלקם

אחדכלאצלשקרהבמההדדישיתוף, אישיביןקשר"

-אחרותבמילים. הקודםהמפגשמאז(המקצועיבתחום)

החשובהמרכיבבעינייזה. ברשתוהחיבוריםהקשרחיזוק

"האלהבמפגשיםביותר

...בעתיד בשמפגשי הרשת יתמקדו חשוב 
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סיכום
נשמרו המוטיבציה והתפיסה העצמית של  , כמעט שנה לאחר סיום התכנית

והם ממשיכים לקדם תהליכים  , הדיגיטציהבתחום הבוגרים כמובילים 

ופרויקטים דיגיטליים  

ארגון/חלה עליה במעורבות הבוגרים בהנעת תהליכי דיגיטציה במשרד

הצטמצם הפער בתפיסת התפקיד ובעשייה דיגיטלית בין משתתפים ממשרדי  

המטה למשתתפים ממשרדי הביצוע

והעידו  , רוב הבוגרים קידמו פרויקטים דיגיטליים נוספים מאז סיום התכנית

(בעיקר הקשרים שיצרו)שההשתתפות שלהם בתכנית תרמה לכך 

הקשרים המקצועיים שנוצרו בין המשתתפים בתכנית נשמרו גם לאחר סיומה ותרמו 

לעבודתם

בתחזוקהבוגרים הביעו עניין , במחשבה על המשך הפעילות של רשת המובילים

המשך למידת העמיתים ולמידה על התפתחויות דיגיטליות חדשות, הקשרים ביניהם



פרויקטים–סיכום 
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שניים , כמחצית מהפרויקטים שהחלו בתכנית נמצאים כיום בשלבי יישום מתקדמים

אחד בתחום החינוך ואחד בשלטון המקומי, בתחום הבריאות

רוב הבוגרים אינם מעורבים כיום בקידום הפרויקט שהיו שותפים לו בתכנית

מהממצאים עולה חוסר שביעות רצון מהעבודה על הפרויקטים ומהאפקטיביות של 

שנלמד בתכניתזו ביישום של מה התנסות 

סיומההתכנית לאחר שניתן על ידי צוות והייעוץ חוסר שביעות רצון עולה גם מהליווי 

 השוטפת  לעשייה חיבור כולל , מושכלת וסדורה של הפרויקטיםמתן דגש רב יותר לבחירה

של המשתתפים ובחינה של הישימות

העמקת הסיוע בניהול הפרויקט כולל מתן יעוץ בהיבטים יישומיים והנגשת פתרונות לניהול הפרויקט

בגרות  , תרבות ארגונית, הרחבת העיסוק בדרכי התמודדות עם חסמים הקשורים בבירוקרטיה

משרדיים-ביןפעולה דיגיטלית ושיתופי 

 רלוונטית ואפקטיבית גם לאחר סיום התכניתוייעוץ ליווי מעטפת בחינת צרכים שוטפת לשם יצירת

(:  בלי לקחת בחשבון שינויים שכבר נעשו)צעדים אפשריים לשיפור על בסיס המחזור הקודם



התפקיד של ישראל דיגיטלית–פרויקטים סיכום 
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הפרויקטים שהחלו המשתתפים העידו על תרומתה של ישראל דיגיטלית לקידום

בתכנית

לצד זאת חלק מהמשתתפים הצביעו על המורכבות שקיימת לעתים במסגרת  

המאמץ ליצור שיתופי פעולה בין משרדי ממשלה שונים ועל ציפיות לסיוע שלא 

תמיד נענו

על מורכבות זו מעידה גם הירידה שחלה בקרב משתתפים ממשרדי הביצוע  

בהסכמה שהפעילות של ישראל דיגיטלית יוצרת הזדמנות מיוחדת לקידום  

הדיגיטציה במגזר הציבורי

  מהממצאים עולה שתיאום ציפיות ובירור משותף של התפקיד של ישראל דיגיטלית

ושל המשרדים עשוי להוות מנוף לשיפור



ועדת ההיגוי של התכניתדיון עם 
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תחום השפעה ומדידה מערכתית



מידע נוסף על הפרויקטים

60



תקצוב ותמחור, תכנון-אגף תקציבים

קבלת נתונים  
מבתי חולים

טעינת המידע  
למערכת תמחיר  

וביצוע תמחור
2

עיבוד וסטנדרטיזציה  
של  המידע במערכת 

BI
31

-BIהחזרה ל
לביצוע ניתוחים  

כלכלים
4

1

2
3

4

המידע בין בתי  תהליך זרימת 
החולים למשרד הבריאות



תקצוב ותמחור, תכנון-אגף תקציבים

חדר ניתוח התאוששות ימי אשפוז  
טיפול נמרץ ימי אשפוז רופאים   אחיות טכנאי

מחיר 
שירות  
רפואי

עלויות  
ימי  

אשפוז

עלויות  
תקורה

עלויות  
עלויות  א  "כ

מתכלים

עלויות  
ציוד  
קבוע

תיאור תהליך התמחור

קטלוג  
ציוד  
קבוע

קטלוג  
תרופות

קטלוג  
מתכלים

חזרה
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ורה'ח–עיר דיגיטלית ערבית 

חזרה
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(לשעבר רשת מקצועית לעובד)פורטל עובדי הוראה 

עלה  

:לאוויר 



:מתוכנן 

(לשעבר רשת מקצועית לעובד)פורטל עובדי הוראה 

חזרה



מידע נוסף על פרויקטים חדשים

66
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מכרזי אתגר

חזרה

:תרומת התכנית

קשרים בין המשתתפים  

והסרת חסמים



של הרשות המקומיתהמדד הדיגיטלי 

68 חזרה

:תרומת התכנית

הקניית ידע וחיזוק  

הרצון לשתף אותו
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מעבדה לחדשנות לגיל השלישי

חזרה

:תרומת התכנית

קשרים בין  

המשתתפים
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"to goתרופה "–תרופות ללא מרשם 

חזרה

:תרומת התכנית

חיזוק ההבנה ותחושת  

המסוגלות להובלת 

פרויקט דיגיטלי
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מידע על בריאות–" גט און ליין"

חזרה

:תרומת התכנית

קשרים בין המשתתפים  

והסרת חסמים


