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תחום השפעה ומדידה מערכתית



תוכן עניינים
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מטרות המחקר ורקע כללי

מענה על ציפיות

תרומות התכנית

התכנית כפלטפורמה לפיתוח קשרים מקצועיים  

פרויקט אישי וקבוצתי 

סמינר לימודי בהרווארד 

יישום התכנית 

הערכה כללית 

סיכום 

3-5' עמ

6-7' עמ

8-16' עמ

17-19' עמ

20-30' עמ

31-32' עמ

33-42' עמ

43' עמ

44' עמ



על המחקר

:המחקר עד כהמערך

סיום  המשתתפים באמצע ובלכלל הועברו שני שאלונים למילוי עצמי •

משתתפים  36על שאלון סוף התכנית השיבו (. 2017יוני )התכנית

(היענות86%)

.  אישייםמשתתפים רואיינו במסגרת ראיונות 10בסיום התכנית •

.  כלל שתי תצפיות לאורך התכניתהמחקר •

התכנית ואת המידה  את אופן יישום לבחון :המטרות המרכזיות של המחקר

הבאיםולתרום לעיצוב המחזורים , הושגו מטרותיהשבה 

4

באמצעות  )מספר חודשים לאחר סיום התכנית ייערך שלב נוסף של איסוף מידע 

אשר יתמקד בהערכת השפעת התכנית  ( ראיונות עומק ושאלונים למילוי עצמי

.זמןלאורך 



מאפייני המשיבים
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10עד 75%; (שנים20-בין שנה ל)בארגון /במשרדותק 

(שנים

(60%)רובם גברים

(ומעלה50בני 41%, 47ממוצע )65-31: גיל

בעבר בתכניות לפיתוח מנהיגותהשתתפו 54%

**30%Digital/IT; תוכן70%: סוג תפקיד

**מטה ורגולציה40%; ביצוע60%: סוג משרד

משתתפים עברו 15; עבדו במגזר שונה מהנוכחי72%

מהמגזר העסקי למשרדי ממשלה

שוויון  , הגנת הסביבה, משרד הפנים: ביצועדי שרמ* 

,  כנסת, בנק ישראל, רשות מקרקעי ישראל, חברתי

, חינוך, הנהלת בתי המשפט והמועצה להשכלה גבוהה

חברתיים וכלכלהרווחה ושירותים , בריאות

נציבות  , ראש הממשלה, משפטים, אוצר: מטהמשרדי 

ביטוח וחיסכון ואת , רשות שוק ההון, המדינהשירות 

הממשלתירשות התקשוב 

לא נמצא הבדל , מהמחזור הקודםמחזור הנוכחי ובשונה **

מגמתי ועקבי בין משתתפים ממשרדי מטה וממשרדי  

.ביצוע בהיבטים הנבחנים של התכנית
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מענה לציפיות

n=29נענו  שלא ציפיות 

:ענתה על הציפיות

,  ממשלתיים ואחריםרישות וחיבור בין גורמים ‒

(22)משרדית -ביןויצירת פלטפורמה לרשת 

עתידיות בעולם  חשיפה והיכרות של מגמות ‒

ובעולם  בארץ הדיגיטלי ועם תהליכים דיגיטליים 

(16)

(7)תפקיד של מוביל דיגיטלי בארגון תפיסת ‒

בקרב הדיגיטלית את הטרנספורמציה הדרך לנסות ולהפיץ "

"..העמיתים בארגון

להוות , להוות מקור לידע על תהליכים של דיגיטציה של מידע"

גשר לשיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים וחיבור לגורמים  

".ממשלהרלוונטיים במשרדי 

:לא ענתה על הציפיות

דיגיטליים  כלים , מיומנויות‒

(  19)מעשית  והתנסות 

(6)והעמקה בתכנים מיקוד ‒

מסגרת תמיכה רחבה בפרויקט  ‒

(5)וביישומו במשרד 

: מתוך שתי שאלות פתוחות

"באיזו מידה התכנית עמדה בציפיותיך, עד כה"

 n=36ציפיות שנענו

42% 41%

17%

0%

ענתה על כל  
הציפיות

ענתה על חלק  
גדול מהציפיות

ענתה על חלק  
קטן

בכלל לא

של יישום דיגיטציה הלכה התנסות מעשית משמעותית יותר "

"למעשה

של רעיונות שיעלו  אני חשבתי שיהיה יותר מקום ליישום פרקטי "

לאו דווקא רעיונות גדולים ומשמעותיים אלא גם  . תוך כדי המיזם

תוך תרגול  אבל,"על הדרך"שניתן לפתור , נקודתיים ויפים

"*מתודות נכונות לעבודה
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דחיפותתפיסות ותחושת 

44%

58%

53%

56%

39%

44%

25%

50%

36%

39%

33%

47%

28%

39%

3%

6%

11%

8%

17%

22%

3%

3%

8%

14%

6%

6%

3%

..:"אנא דרג את מידת הסכמתך עם כל אחד מההיגדים הבאים"

קידום דיגיטציה במגזר הציבורי לא יכול להתרחש ללא 

שיתוף פעולה עם המגזרים האחרים

הפעילות של מטה ישראל דיגיטלית יוצרת הזדמנות  

מיוחדת לקידום הדיגיטציה במגזר הציבורי

דיגיטציה של שירותים היא כלי חשוב לצמצום פערים  

חברתיים

קריטי לקדם דיגיטציה ברמה הממשלתית הכוללת ולא  

רק בכל משרד בנפרד כדי להביא לתוצאות

דיגיטציה תסייע מאוד לעבודת הממשלה כמערכת  
(one government" )אחודה"

המצב הנוכחי מחייב לפעול בדחיפות על מנת לקדם 

דיגיטציה במגזר הציבורי

דיגיטציה אמורה להיות ברירת המחדל באופן שבו 

מתנהל המגזר הציבורי
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הקניית כלים ומיומנויות

"?...באיזו מידה היא סיפקה כלים ומיומנויות בתחומים הבאים "

22%
17% 16%

5% 3%

72%

50%
42%

50%

42%

6%

30%
39%

39%

44%

3% 3% 6%
11%

יצירה והובלה של שיתופי  
פעולה לצורך קידום  

ודיגיטציה

מנהיגות והובלת שינויים הובלה של פרוייקטים  
דיגיטליים                

,  למשל מסע לקוח)
פלטפורמות לניהול  

(Agile, פרוייקט

קידום תהליכים דיגיטליים  
ארגון                    /במשרד

למשל אבחון בגרות  )
(דיגיטלית

שימוש בשיטות עבודה  
חדשניות לניהול                  

ניהול  , 360למשל משוב )
(מבוסס נתונים

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד
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"?...באיזו מידה היא סיפקה כלים ומיומנויות בתחומים הבאים "

16%
10%

5%
10%

3% 5%

42%

33%
50%

49%

42%
31%

39%

51%
39%

39%

44% 59%

3% 5% 6% 3%
11%

5%

סוף תכנית אמצע תכנית סוף תכנית אמצע תכנית סוף תכנית אמצע תכנית

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד

*אמצע וסוף תכנית-הקניית כלים ומיומנויות

לניהולשימוש בשיטות עבודה חדשניות 

(ניהול מבוסס נתונים, 360למשל משוב )

,  למשל מסע לקוח)פרויקטים דיגיטליים הובלה של 

(פרויקטפלטפורמות לניהול  ; Agile
/  קידום תהליכים דיגיטליים במשרד

למשל אבחון בגרות  )ארגון 

(דיגיטלית

היבטים נוספים רלוונטיים של התכנית נבדקו בהקשר השוואתי זה ( 35שקף )ובזמן שהוקדש לנושאים השונים ' כלים'בחינה השוואתית בין אמצע וסוף תכנית מופיעה בשקף הנוכחי * 

.  אך לא נמצאו בהם הבדלים ניכרים( אמצע וסוף תכנית)
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67%
דיגיטליים  משלבים שירותים 

בתחום עיסוקם

75%
שותפים להנעת תהליכי  

ארגון  /דיגיטציה ברשות

באופן נרחב יותר

ובמידה רבהמתייחס למשיבים במידה רבה מאוד הנתון * 

חיזוק מוטיבציה להובלת תהליכי דיגיטציה

87%
כמובילים  רואים את עצמם 

דיגיטליים במשרד

75%
גיבשו תפיסה ברורה של 

תפקיד כמובילים דיגיטליים  

ושל הפעולות הנגזרות מכך

78%
יודעים אילו צעדים עליהם לנקוט  

בעת תכנון פרויקט דיגיטלי
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אישיפרויקט סטטוס 

על נייר מדיניות7-עבדו על פרויקט אישי ו32

*"סטטוס הפרויקט האישי בראשית התכנית"

רעיון  

ראשוני

34%

תכנון  

התחלתי

34%

תכנון  

מתקדם

16%
תחילת  

יישום

16%

תכנון  

מתקדם

38%

תחילת  

יישום

24%

תכנון  

התחלתי

14%

יישום  

מתקדם

24%

**"סטטוס הפרויקט האישי כיום"

 *n=32 **n=29
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ערך מוסף-פרויקט אישי

במידה רבה  

מאוד

14%

במידה רבה

31%

במידה  

מועטה

41%
כלל לא

14%

*"באיזו מידה היה ערך מוסף לתכנית בקידום הפרויקט שלך"

(6)רכישת תובנות חדשות וכלים 

(4)הסדרת תהליך עבודה והעלאתו בסדר העדיפויות 

(5)פיתוח קשרים , יצירת רשת

**"?מהו הערך המוסף העיקרי שהיה לתכנית בקידום הפרויקט שלך"

n=14במענה לשאלה פתוחה ** בדומה לשאלון אמצע* 
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63%

26% 22%
17%

3%

34%

70%

56%

50%

42%

3% 4%

22%

28%

55%

6%

האפשרות שניתנה לך  
להביע את עמדתך

חלוקת העבודה בין חברי  
הקבוצה

המחוייבות של חברי  
הקבוצה לקידום הפרויקט

התמיכה והגיבוי של  
המשרדים הרלוונטיים  

בפרוייקט

קצב ההתקדמות בפיתוח  
הפרויקט

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד

"שלךמידת שביעות הרצון מההיבטים הבאים של העבודה בצוות הפרויקט "

שביעות רצון מהעבודה בצוות הפרויקט

25%רלוונטי לא : חלוקת עבודה; לא רלוונטי50%: גיבוי משרד



ראיית עתיד הפרויקט
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94%
מתכננים להמשיך להיות מעורבים  

בקידום הפרויקט גם לאחר סיום  

התכנית

75%
מעריכים שיש סיכוי רב שהפרויקט  

*ייושםשעליו הם עובדים 

משיבים סיכוי רב וסיכוי רב מאודה* 
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הזמן שהוקדש לנושאים

58% 56% 56%

42%

28%

8%

42%
39% 42%

58%

55%
89%

5% 3%

17%

3%

תרגום הלמידה  
לפרקטיקה  

יומיומית

עבודה על  
פרויקטים  
קבוצתיים

היכרות והתנסות  
עם כלים חדשים

למידה והיכרות  
עם תחומי התוכן

עבודה על  
פרויקטים אישיים

היכרות בין 
המשתתפים  

וגיבושם כקבוצה

רב מידי

מתאים

מועט מידי

..."האם הזמן שהוקדש לנושאים הבאים היה"
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75%
69% 70%

31% 30%

53%

35%

25%
28%

19%

55% 53%

28%

31%

3%

8% 14% 17% 19%

31%

3% 3%

ארגון התכנית מענה לבקשות  
המשתתפים

הנחיית הקבוצה המרצים שהוזמנו גמישות במבנה  
ובסדר היום של  

התכנית

ליווי המשתתפים  
בין המפגשים

עזר  / חומרי רקע
שחולקו במהלך 

התוכנית

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד

ליווי והנחיה, ארגון התכנית

ליווי וההנחיה, רמות שביעות רצון גבוהות מארגון התכנית
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התייחסויות נבחרות-הערכה כוללת

"**?האם יש דבר נוסף שחשוב לך לציין לגבי התכנית"

כך ממליץ-לא כל( משתתפים2)6%, די ממליץ( משתתפים7)19%*

שיצרה  , לומד, משקיע\חושב, רגיש, ניהול והובלה מקצועי ביותרבזכות ": צוות התכנית

"משמעותייםהזדמנויות לשתופי פעולה שאפשר  , אווירה של דיאלוג כן ומכבד

המדוקדקת תרמה לא מעט  הבחירה , מפגש אנושי ייחודי איכותי ומיוחדהיה , מלבד התכנים"

"האתגרבעיני להצלחת 

התכנית הקדימה את זמנה ולא יכולה להצליח באופן מלא  לדעתי ":על התכנית באופן כולל

חובת הגדרה של  , כתכנית למובילים דיגיטליים כל עוד שאין החלטת ממשלה מסודרת בנדון

" משרדהקצאת תקציב ייעוד לפרויקטים דיגיטליים בכל , ים דיגיטלי בכל משרד/מוביל

באורך מותאם להעברת הנושא ולגיוס אנשים להוביל דיגיטלית אבל אינה ארוכה  התכנית "

לתכנית במהלכו תימשך העבודה על  ' יש להמשיך שלב ב. ולהשלמתםפרויקטים מספיק להכנת 

התכנית מאוד אינטנסיבית  . ויהיו מפגשים קצרים להוספת חומר ולדיון באתגריםהפרויקטים 

"הזמןלפני הפרויקטים ונקטעת מבחינת 

:עם סיום התכנית

".הבוגריםהמשך רצף לימוד ועשייה לא רק במסגרת רשת חיוני "

**n=20

(משתתפים27)75%

שהיו ממליצים מאוד על ציינו 

תפקיד לבעלי התכנית 

*.כשלהם



תהליך העבודה על הפרויקט הקבוצתי ועל מטרת  דגש על הבנייה חדשה של -

הפרויקט האישי

מעשית  והתנסות כלים דיגיטליים , מיומנויותתגבור -

הלמידה המקוונת כבעלת ערך ייחודי בתכניתביסוס-

מפרספקטיבה מערכתית רחבה , חשיפה והיכרות עם ידע דיגיטלי חדש: יוצרת-

פלטפורמה משמעותית לפיתוח קשרים מקצועיים וקידום שיתופי פעולה  :  מבססת-

במסגרת הטרוגנית ומגוונת

מוטיבציה לקידום תהליכי דיגיטציה ושילוב התפיסה העומדת בבסיסה  : מחזקת-

בתהליכי העבודה

סיורים מקצועיים ולמידה בחללים טכנולוגיים, למידה מקוונת: משלבת-

סיכום
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הישגים עד כה

דגשים להמשך


