
דיגיטליםמובילים 

מצגת ביניים: הערכת המחזור הראשון של התכנית

ועדת ההיגוי של התכניתלדיון עם 

2016מרץ 3

קדישיהונתן אלמוג         ליאור 

:ידיומומן על המחקר הוזמן 

1

תחום השפעה ומדידה מערכתית

ישראל דיגיטלית

רשות התקשוב

נציבות שירות המדינה



על התכנית

,  בניית קבוצת השפעה של מובילים וסוכני שינוי:מטרת העל של התכנית

באמצעות פרויקטים מבוססי חדשנות ודיגיטציה

2

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

להגדיל רווחה חברתית ולצמצם פערים חברתיים באמצעות דיגיטציה, צמיחה כלכלית

,  רשות התקשוב הממשלתי, כשותפות בין מטה ישראל דיגיטליתהתכנית פועלת 

וינט ישראל'למנהיגות וממשל בגאלכאנציבות שירות המדינה ומכון 

ישראל דיגיטלית

רשות התקשוב

נציבות שירות המדינה



המשך-על התכנית 

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

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

(וחינוךרווחה , בריאות)חברתיים דיגיטציה בשירותים , וערכים

יישומייםפיתוח פרויקטים •

מגזר שלישי ושלטון מקומי, משתתפים ממשרדי ממשלה39:הרכב המשתתפים

מגזרייםבין / משרדיים בין / משרדיים פרויקטים 9התנעת :תוצרים

3

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

2016בנובמבר אשר יוצג באירוע שיא , הפרויקטים ימשיכו להיפגש ולקדם את הפרויקט היישומיצוותי * 

מניין המפגשים והימים לא כולל סמינר לימודי בהרווארד שערך כשבוע** 



על המחקר

במסגרת השלב הראשון של המחקר הועבר שאלון למילוי עצמי במפגש  

לכלל המשתתפים( 2016פברואר )סיום התכנית 

(היענות95%)משתתפים 37על השאלון השיבו 

השלב הבא של המחקר

ויתמקד בהערכה של  ( 2016נובמבר )לאחר הצגת הפרויקטים היישומיים יתבצע 

הבוגרים בפועלשל העבודה עליהם ושל שינויים נוספים בעשייה 

לבחון את המידה שבה הושגו מטרות  :המטרות המרכזיות של המחקר

לבחון את דרך הפעלתה ולסייע בעיצוב המחזורים הבאים של התכנית, התכנית

4



נושאי המחקר

: הנושאים שנבדקו במסגרת השאלון

המשתתפיםמאפייני•

תפיסת  , תחושת מסוגלות, כלים ומיומנויות, תפיסות, ידע: תרומות התכנית•

קשרים מקצועיים, עשייה בפועל, תפקיד

העבודה על הפרויקטים•

היבטים ביישום התכנית•

של מרכיבים שונים  בנפרד להשפעות לא התייחס השאלון , בבחינת התרומות

אלא  , פיתוח פרויקטים או הסמינר הלימודי בהרווארד, כגון למידה, של התכנית

להשפעה הכוללת של התכנית
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מאפייני המשתתפים

6

ימי הפעילות  15מתוך 11נכחו בלפחות 100%
(לא כולל את הסמינר הלימודי בהרווארד)

שנים 37-בארגון בין שנה ל/ותק במשרד
(שנים ומעלה20-19%, שנים3עד -42%)

(60%)רובם גברים 

(50-39בגיל 76%, 46ממוצע )64-ל32גילם בין 
מעורבות בפרויקט בתחום  

הדיגיטציה בעבר  



המשך-מאפייני המשתתפים 

7

.  המוסד לביטוח לאומי, טכנולוגיה וחלל, מדע, כלכלה, רווחה ושירותים חברתיים, בריאות, חינוך: ביצועמשרדי * 

.נציבות שירות המדינה, ראש הממשלה, משפטים, אוצר: מטהמשרדי 

משרדי  

מטה  

42%

משרדי  

ביצוע  

58%

*ממשלתיסוג משרד 
ממשלה
84%

3%
13% ממשלה

שלטון מקומי

מגזר שלישי  

מגזר שממנו מגיעים



תרומות
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הקניית ידע חדש

46%

27% 24% 27%

11%
24%

43%

49%
49% 40%

51%
35%

11%

13%
27%

30% 38%
35%

11%
3% 6%

גישות ומושגים  

בסיסיים  

בטרנספורמציה  

דיגיטלית

ערכים העומדים  

בבסיס הגישות  

לדיגיטציה

הניסיון הבינלאומי  

בטרנספורמציה  

דיגיטלית

דיגיטציה ופערים  

חברתיים-כלכליים

הובלת שינוי תמונת מצב של 

הבירוקרטיה  

והממשק הקיים בין  

המדינה לאזרחים  

בישראל

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא
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ידע על דיגיטציה במגזרים השונים

19% 16% 16%
8%

59%

51% 49%

39%

19%

30% 32%

50%

3% 3% 3% 3%

מגזר ציבורי מגזר עסקי מגזר שלישי שלטון מקומי

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד
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המשך–הקניית ידע 

ציפיות מרכזיות שעליהן ענתה התכניתבשאלה פתוחה על 

התייחסו לידעמהמשיבים 34-מ22

שהיה חסר לי ידע [ קיבלתי"]

בתחום הטרנספורמציה  

,  למידה על העולם הדיגיטלי העולמי""הדיגיטלית

"למידה של נושא החדשנות

חשיפה לעולם התוכן  "

"הדיגיטלי

מספר משיבים הביעו עניין  , במקביל

:למשל, ברכישת ידע נוסף

"בדיגיטציהתוכןתחומי, לאומיתביןהשוואה"
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תפיסות ותחושת דחיפות

נוסח כהיגד שלילי* 

57%

54%

51%

43%

32%

30%

24%

40%

43%

38%

57%

57%

65%

49%

3%

3%

11%

11%

5%

22%5%

המצב הנוכחי מחייב לפעול בדחיפות                                                                            

על מנת לקדם דיגיטציה במגזר הציבורי

יוצרת                                                                  " ישראל דיגיטלית"הפעילות של מטה 

הזדמנות מיוחדת לקידום הדיגיטציה במגזר הציבורי

קריטי לקדם דיגיטציה ברמה הממשלתית הכוללת                                                                            

ולא רק בכל משרד בנפרד כדי להביא לתוצאות

*דיגיטציה תביא לשיפור גדול בעבודת המגזר הציבורי

דיגיטציה תסייע מאוד לעבודת הממשלה                                                              

one government-" אחודה"כמערכת 

דיגיטציה של שירותים היא כלי חשוב                                                                        

לצמצום פערים חברתיים

קידום דיגיטציה במגזר הציבורי לא יכול להתרחש                                                    

ללא שיתוף פעולה עם מגזרים אחרים

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

קידום דיגיטציה במגזר הציבורי לא יכול 

שיתוף פעולה עם מגזרים  להתרחש ללא 

אחרים

על  לפעול בדחיפות המצב הנוכחי מחייב 

מנת לקדם דיגיטציה במגזר הציבורי

עבודת בלשיפור גדול דיגיטציה תביא 

*  המגזר הציבורי

" ישראל דיגיטלית"הפעילות של מטה 

לקידום  הזדמנות מיוחדת יוצרת

הדיגיטציה במגזר הציבורי

ברמה הממשלתית  קריטי לקדם דיגיטציה 

ולא רק בכל משרד בנפרד כדי הכוללת

להביא לתוצאות

דיגיטציה תסייע מאוד לעבודת הממשלה 

(one government)" אחודה"כמערכת 

דיגיטציה של שירותים היא כלי חשוב 

לצמצום פערים חברתיים
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המשך –תפיסות 

16%

44%

51%

47%

14%

3%19%

6%

*אפשר לעצב כל שירות כשהאזרח במרכז דיגיטציה אמורה להיות ברירת המחדל  

באופן שבו מתנהל המגזר הציבורי

ה/מאוד לא מסכים

ה/לא מסכים

ת/ניטרלי

ה/מסכים

ה מאוד/מסכים

לא באמת אפשר לעצב כל שירות  : "נוסח כהיגד שלילי* 

"יש שיקולים ואילוצים רבים נוספים, כשהאזרח במרכז
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הקניית כלים ומיומנויות

30%
24%

19%
8%

48%
54%

46%

46%

22% 22%

32%
43%

3% 3%

שיתוף פעולה עם  

גופים אחרים

מנהיגות והובלת  

שינויים

קידום דיגיטציה   שיטות עבודה  

חדשניות לניהול

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד



15

הקניית כלים ומיומנויות

:חשוב לציין

בשאלה פתוחה על ציפיות מרכזיות שעליהן  

כשליש התייחסו לכלים, ענתה התכניתלא

.  יותר ידע ופחות כליםמרגישה שקיבלתי"

מלבד  אמיתילא מצליחה לחשוב על כלי 

"ההיכרות עם האנשים והרשת שנוצרה

שנדרשים  צדדים יותר פרקטייםלמידה על "

"למובילים דיגיטליים

להתמודדות  צורך בחיזוק ולימוד כלים"

"ארגונית עם שינוי ארגוני ושינוי דיגיטלי

(שאלה פתוחה)הכלים שהמשיבים ציינו כשימושיים ביותר לעבודתם 

(Software & Hardware ,Exploit & Explore)מנהיגות והובלת שינויים 

(  Agile)שיטות עבודה חדשניות לניהול 

(למשל אבחון בגרות דיגיטלית)קידום דיגיטציה 

שיתוף פעולה עם גופים אחרים

10

9

6

2

ציפיות שהתכנית לא ענתה עליהן
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חיזוק התחושה שיכולים לחולל שינוי דיגיטלי

רבהאו רבה מאוד השיעור מתייחס למשיבים במידה * 

ביחידה שלך

87%
במשרד שלך

81%

במגזר הציבורי  
בכלל

58%

המשיבים  5-מ4] 

מהמגזר השלישי  

חיזוק  העידו על 

המסוגלות במידה 

[או רבה מאוד רבה 

n=31

"תחושת מסוגלות"
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ת/ה דיגיטלי/גיבוש תפיסת תפקיד כמוביל

73%
גיבשו תפיסת תפקיד ברורה של 

ושל  דיגיטליםתפקידם כמובילים 

הפעולות הנגזרות מכך

86%
רואים את עצמם  

כמובילים דיגיטלים  

ארגון שלהם/במשרד



המשך-ת /ה דיגיטלי/גיבוש תפיסת תפקיד כמוביל

18

ענתה  לאאך בשאלה פתוחה על ציפיות שעליהן התכנית 

:ציינו כימספר משיבים 

ברורה של מה תפקידם  מספיק בראייה ציידה אותם התכנית לא 

ומה עליהם לעשות ברמת הפרט

ולא נבנתה  ראייה כזו ברמה הקבוצתית הכוללת לא גובשה 

מסגרת מערכתית מתאימה

מטרות משותפות  לא נבנו "

"עתידיתלעשייה

יעד ממשלתי משותף  הגדרת "

"בטרנספורמציה הדיגיטאלית

"One government -  לא

התמודדנו עם הקשיים ודרכי 

הסתמכות רק על הפן  . הפתרון

צריך לייצר  . האישי לא מספיקה

"תהליכים שיפתחו חסמים

רמת הקבוצה ומסגרת מערכתית

לארגון  מתווה פעולה מומלץ"

"שלי

להפוך את המשתתפים  "

"מובילי שינוי בצורה מובהקתל

משנה סדורה הוליסטיתיצירת "

"למוביל הדיגיטלי הממשלתי

רמת הפרט

ציפיות שעליהן  

:ענתהלאהתכנית 
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שינויים בעשייה

11%

30%
35%

57%

40%

49%

29%22%

11%

3%
8%5%

ה עושה שימוש בשיטות עבודה /את

חדשות בפיתוח וניהול פרויקטים

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

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד
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?מה מסביר שינויים בעשייה

בניתוח סטטיסטי שלוקח בחשבון את מאפייני הרקע של המשיבים ואת 

התרומה הנתפסת בממדים השונים

*  ת/ה דיגיטלי/ותפיסת תפקיד כמוביל** נמצא כי הממדים של תחושת מסוגלות

באופן מובהקמסבירים שינויים בעשייה 

<  0.1מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של * 

<0.05מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של ** 

שינויים  
בעשייה

תחושת 
מסוגלות

תפיסת 
תפקיד

!חשוב

הניתוח הסטטיסטי בעייתי בשל המספרים  

יש להתייחס לממצא  . הקטנים שבהם מדובר

כאינדיקציה ראשונית הדורשת בחינה נוספת



ארגון לקידום דיגיטציה/תנאים ומוכנות במשרד

21

41%
במידה רבה מאוד

43% 
במידה רבה

13%
במידה מועטה

3%
בכלל לא

"?דיגיטציה ארגון שלך התנאים והמוכנּות לקידום /באיזו מידה לדעתך קיימים במשרד"



המשך–לקידום דיגיטציה תנאים ומוכנות 

22

:ארגון/מההסברים של המשיבים עולים מספר גורמים שמשפיעים על מוכנות המשרד

מחויבות ההנהלה  »

הבנת הנושא ומשמעותו»

תרבות ומבנה ארגוניים»

הקצאת תקציב»
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הבדלים בין משרדי ביצוע ומטה

54%

77%

89% 94%

גיבשת תפיסה ברורה של תפקידך 

ת ושל הפעולות  /ה דיגיטלי/כמוביל

**הנגזרות מכך

ה  /ה רואה את עצמך כמוביל/את

ארגונך/ת במשרדך/דיגיטלי

46%

61%

83%
94%

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

ביצוע              מטה

שינויים בעשייהתפיסת תפקיד

<  0.1מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של * 

<0.05מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של ** 

משיבים ממשרדי ביצוע דיווחו לרוב על תרומה נתפסת גבוהה יותר בהשוואה 

:למשל, למשיבים ממשרדי מטה
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100%
יצרו או חיזקו קשרים עם משתתפים  

ארגונים אחרים מהמגזר  /ממשרדים

שלהם

86%
יצרו או חיזקו קשרים עם משתתפים  

ממגזרים אחרים

גם בשאלה פתוחה על ציפיות מרכזיות שעליהן ענתה  

התייחסו ליצירת קשרים ולבניית  34-מ25, התכנית

רשת

עם קשרים משמעותייםיצירת "

"שותפים נחוצים לביצוע תפקידי

אנשי  , ביזנס/חיבור בין אנשי ארגון"

טכנולוגיה ואנשי מטה רלוונטיים  

"יצירת רשתו

ציפיות שהתכנית ענתה עליהן

יצירה או חיזוק של קשרים
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שיתוף עמיתים בנושאי התכנית

33%
הרבה מאוד

51% 
הרבה

16%
מעט

"?התכנית באיזו מידה שיתפת עמיתים שלך בנושאים שבהם עסקה "

0%
בכלל לא



העבודה על הפרויקטים

26
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למצבי חיים מורכבים-פורטל מידע

רשת מקצועית לעובד

חורה-עיר דיגיטלית ערבית 

הכשרות דיגיטליות מכוונות מקצוע

(פיילוט ברשות המיסים)הזדהות בטוחה בתיאומי 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

41%
חשבו שהעבודה על הפרויקטים  

חשובה להשגת מטרות התכנית

59%
לא ראו בה חשיבות רבה

חשיבות העבודה על הפרויקטים
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"העבודה על הפרויקטים חשובה אך לא בוצעה מספיק טוב"

נראה  . במסגרת שכזאת יש חשיבות רבה לביצוע פרויקט יישומי"

"לי שנכון להיערך לכך בצורה אחרת

"האיך לא היה נכון“

"קשה לענות מכיוון שניהול הפרויקטים במחזור שלנו לא היה טוב"

בהבנתי הרעיון חשוב מאוד אבל צורת היישום ניתנת  "

"לשיפור

אבל
, המשיבים הסבירו שהם כן רואים חשיבות בפרויקטים

אלא שהעבודה עליהם לא התנהלה באופן מיטבי

חשיבות העבודה על הפרויקטים



30%

11%

46%

32%

5%

19%

49%

43%

5% 8%

52%

הנושא שבו עוסק צוות  

הפרויקט שלך

מידת המוכנות של הקבוצה  

לעבודה על הפרויקטים

שיטת בחירת הפרויקטים

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד

29

שביעות רצון מהעבודה על הפרויקטים



30%

11%

46%

32%

5%

19%

49%

43%

5% 8%

52%

הנושא שבו עוסק צוות  

הפרויקט שלך

מידת המוכנות של הקבוצה  

לעבודה על הפרויקטים

שיטת בחירת הפרויקטים

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד

הבחירה של הפרויקטים צריכה להיות מושכלת ומתוכננת  "

"מראש

לא מחוברת בהכרח  , בחירת הפרויקט נעשתה בתחילת הדרך"

"מתבצעת על הדרך בנוסף למטלות רבות, לצורך הארגוני

בקורס היה קצת מחטף בבחירת הפרויקטים כי פתאום מעכשיו "

"לעכשיו נבחרו ולכן זה איבד מערכו

לצערי הפרויקטים נבחרו מהר מידי ועל כן היכולת להוציא  "

"אותם לפועל קטנה מאוד

30

המשך-הפרויקטים שביעות רצון מהעבודה על 



שביעות רצון מהעבודה בצוות הפרויקט שלהם

30%

9% 8% 8% 8% 6% 5%

56%

54% 53% 49%

25% 25%
17%

11%

34%
25% 29%

59%

47%

42%

3% 3%
14% 14%

8%

22%

36%

האפשרות  

שניתנה לך  

להביע את 

עמדתך

חלוקת העבודה  

בין חברי  

הקבוצה

המחויבות של 

חברי הקבוצה  

לקידום הפרויקט

התמיכה והגיבוי  

של המשרדים  

הרלוונטיים  

בפרויקט

הליווי והייעוץ  

של צוות התכנית

קצב ההתקדמות  

בפיתוח  

הפרויקט

יעוץ ומנטורינג  

של מומחים  

חיצוניים

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא

31



המשך-שביעות רצון מהעבודה על הפרויקטים 

(:שאלה פתוחה)גורמים מסבירים נוספים לשביעות רצון מהפרויקטים 

  היעדר חיבור לעבודה השוטפת

היעדר שילוב בתהליכי העבודה הממשלתיים ובחשיבה ותשתית כוללות

שלוב בעבודת  חשוב שהפרויקט יהיה "

ויקדם נושאים משמעותיים ופחות  הממשלה

,  בלוחות זמנים ובבחירת הנושאים' אילוץ'יהיה 

"nice to have-ללעיתים שאז הופך 

.  היה קשה למצוא זמן ולהשקיע בפרויקט"

לא נגע ישירות לתחום העיסוק  הפרויקט 

"והיה קשה באמת להתמקד בושלי 

אי  -בכירים הם אנשים עסוקים אנשים "

לא  אפשר לצפות שיקודמו דברים שהם 

"של המשתתפיםביזנס-ממילא במיין

שממילא  עדיף לבחור שיתופי פעולה "

המקצועית של ' על הדרך'מצויים 

"המשתתפים

32

הממשלתיתהיעדר שילוב בעבודה היעדר חיבור לעבודה השוטפת



הבדלים בין משרדי ביצוע ומטה–פרויקטים 

מהמשיבים ממשרדי מטה חשבו שהזמן שהוקדש לעבודה על הפרויקטים היה  33%

*במשרדי ביצוע6%לעומת מועט מידי 

(אך בקרב שני סוגי המשרדים הרוב חשבו שהוקדש לכך יותר מדי זמן)

89%

54%

הנושא שבו עוסק צוות הפרויקט שלך

ביצוע

מטה

משיבים ממשרדי ביצוע הביעו  

יותר שביעות רצון משיטת 

ומהנושא *בחירת הפרויקטים

**שבו הפרויקט עוסק

33

<  0.1מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של * 

<0.05מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של ** 



הסיוע שהכי נדרש כעת לצוות הפרויקט שלהם

34

"ליווי חיצוני והכוונה"

"יעוץ טכנולוגי חיצוני"

יועץ או פרויקטור חיצוני שיוביל את הפרויקט בנוסף  "

"למשאבים כספיים

אנשי מקצוע ספציפיים שקשה או לא ניתן  -משאבים "

"להעסיק באמצעות המשרד

"הבטחת מחויבות הארגון בו הנושא ייושם"

יעוץ וליווי חיצוני

(כוח אדם ותקציב)משאבים 

ת או גוף מוביל/ת פרויקט ייעודי/מנהל

הארגונים מושאי הפרויקט/תמיכת המשרדים

6

5

4

3

6...זמן



יישום התכנית

35
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למרכיבים שוניםהזמן שהוקדש 

26% 25% 24%

68% 69%

26%

6% 6%

50%

למידה והיכרות עם תחומי התוכן היכרות בין המשתתפים וגיבושם  

כקבוצה

עבודה על הפרויקטים

רב מידי

מתאים

מועט מידי
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להתנסות מעשיתהזמן שהוקדש 

מספר משיבים חשבו שהוקדש זמן מועט מידי להתנסות מעשית בתכנים שנלמדו  

(שאלות פתוחות)ולחשיבה על יישום החומר בפועל 

התנסות  /העמקה בנושאי ליבה של דיגיטציה ויישומם"

"hands onבהם 

"של טרנדים טכנולוגיים hands onלמידה מעשית"

"סשןיישום בסיום כל חשיבה על "

וחווית הצלחה מהשלמת מהלך  יישום מעשי של הלמידה "

"כזה

"יישום הכלים והידע"

כלומר הבטחת הטמעת חומר  , של השינויביצוע בפועל "

החשש שמא יחזרו  . הלימוד וההבנות בפעילות במשרדים

"לנוהג הרגיל לאחר סיום התכנית



היקף השימוש במתודות שונות

46%

33% 33%

22%
14% 14%

8%

51%

61% 59%

67%
78%

54% 67%

3% 6% 8% 11% 8%

32%
25%

 Case-מקרי בוחן 

Studies

Ited סדנאות הרצאות מומחים סיורים אירוח  

ארגונים/במשרדים

פיתוח מנהיגות

מועט מידי מתאים רב מידי

38



המשך-שונות היקף השימוש במתודות 

46%

33% 33%

22%
14% 14%

8%

51%

61% 59%

67%
78%

54% 67%

3% 6% 8% 11% 8%

32%
25%

 Case-מקרי בוחן 

Studies

Ited סדנאות הרצאות מומחים סיורים אירוח  

ארגונים/במשרדים

פיתוח מנהיגות

מועט מידי מתאים רב מידי

?האם היו נושאים שהיה אפשר לוותר על העיסוק בהם

"לא תרם לידע או להשראה.  PRבעיקר שלהיתההתחושה . בתים מבפנים, כן"

בחלק מהמקומות היה מעט מידע ובחלק היה  -מידע על פעילויות במשרדים אחרים "

"ניתן לוותר על הסיור ולהביא רק הרצאה עניינית

"סיורים לא רלוונטיים במשרדים"

39



אינטנסיביות התכנית

22%
11%

5%

67% 86%

64%

11%
3%

31%

משך הזמן של התכנית בכללותה פרק הזמן בין המפגשים משך הזמן של כל מפגש

ארוך מידי

מתאים

קצר מידי

40



המקום שהוקצה לכל אחד מהמגזרים

47%

28%

53%

72%

97%

3%

שלטון מקומי מגזר שלישי ממשלה

רב מידי

מתאים

מועט מידי

41

, שלטון מקומי, ממשלה: האם לדעתך המקום שהוקצה למשתתפים מכל אחד מהמגזרים"
"?מידי מתאים או מועט , מגזר שלישי היה רב מידי



ידי המכון למנהיגות וממשל-ניהול התכנית על

60% 57%
50%

37% 34%
25%

9%

34% 40% 50%

46% 52%

42% 77%

6% 3%

17% 14%

33%

14%

מענה לבקשות  

המשתתפים

הנחיית הקבוצה ארגון התכנית ליווי המשתתפים  

בין המפגשים

גמישות במבנה  

ובסדר היום של  

התכנית

עזר /חומרי רקע

שחולקו במהלך  

התכנית

המרצים שהוזמנו

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא

42
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הערכה כללית של התכנית

100%
ומעלה בסולם שבין 7נתנו לתכנית ציון 

10-ל1

(8.4-ממוצע)

100%
חשבו שהתכנית השיגה את  

מטרותיה

(במידה רבה מאוד-40%)

97%
חשבו שהרמה המקצועית של 

התכנית גבוהה

(גבוהה מאוד-40%)

97%
חשבו שכדאי לקיים  

מחזור נוסף של התכנית

מספר משיבים הדגישו את החשיבות  

בשמירה על המשכיות ופולו אפ



הסמינר בהרווארד

86%
במידה רבה מאוד

11% 
במידה רבה

3%
במידה מועטה

באיזו מידה לדעתך ההשתתפות בסמינר בבית הספר למנהל עסקים של הרווארד חשובה  "

"?התכנית להשגת מטרות 

0%
בכלל לא

44



העמקה נוספת של התכנים בליבת נושא הדיגיטציה על חשבון תכנים כלליים יותר

 ההתנסות המעשית והחשיבה מתן יותר כלים ממוקדים בתחום הדיגיטציה והרחבת

בפועלעל יישום 

חיזוק התפיסה והתשתית המערכתית לפעילות הבוגרים כקבוצה
45

סיכום
מוטיבציה ותפיסה עצמית  , התכנית יצרה קאדר של סוכני שינוי בעלי הבנה

כמשפיעים ומובילים בתחום הדיגיטציה

ניכר כי התכנית לא נותרה ברמה התאורטית בלבד ובסך הכל נשמר איזון בין  

תיאוריה לפרקטיקה

קיימת הבנה של החשיבות של קידום הדיגיטציה ברמה הממשלתית הכוללת  

רק בכל משרד בנפרדולא 

התכנית סייעה ליצירה ולחיזוק של קשרים מקצועיים בין המשתתפים ובנתה 

פוטנציאלי לפעולה משותפתבסיס 

:נוסף אפשריים לשיפור צעדים 



הבדלים בין סוגי משרדים–סיכום 

במיוחד בהיבטים היישומיים, התכנית מותאמת יותר למשתתפים ממשרדי ביצוע

46

ת במשרדי המטה /ה הדיגיטלי/הגדרה ברורה של תפקיד המוביל

והתאמה של הלמידה המעשית והעבודה היישומית למשתתפים  

ממשרדים אלה

:נוסף אפשריים לשיפור צעדים 

משרד האוצר

משרד המשפטים

משרד ראש הממשלה

נציבות שירות המדינה

משרד האוצר

משרד המשפטים משרד ראש הממשלה

נציבות שירות המדינה

נציבות שירות המדינה

משרד המשפטים

משרד האוצר



המקום שהוקצה בתכנית למשתתפים מהמגזר השלישי ובמיוחד מהשלטון המקומי  

היה מועט

הידע שנרכש על דיגיטציה במגזרים הללו ובמיוחד בשלטון המקומי היה מוגבל

מגזרי לקידום דיגיטציה הייתה נמוכה -הבנת החשיבות של שיתוף פעולה בין

באופן יחסי 

הבדלים בין מגזרים–סיכום 

47

 בדגש על השלטון המקומי, אחריםהגדלת היקף המשתתפים ממגזרים

  הרחבת העיסוק בעשייה דיגיטלית במגזרים השונים ובערך המוסף הפוטנציאלי

כל מגזר ושל שיתוף פעולה בין מגזרישל 

:נוסף אפשריים לשיפור צעדים 



פרויקטים–סיכום 

48

מהממצאים עולה חוסר שביעות רצון מהעבודה על הפרויקטים ומהתרומה 

שלהם בתצורתם הנוכחית לקידום מטרות התכנית

  ניכר כי גיבוש מחדש של מתכונת העבודה על הפרויקטים יהווה מנוף

לשיפור למחזור הבאמשמעותי 

תהליך סדור יותר לבחירת  , במיוחד יש לשים דגש על מוכנות הקבוצה

ויצירת מעטפת של ליווי וייעוץהפרויקטים 

יש לחשוב על הדגש היחסי שניתן להיבטים בין משרדיים ובין מגזריים

:נוסף אפשריים לשיפור צעדים 



יישום התכנית–סיכום 

49

מאודהייתה גבוהה ההערכה הכוללת של התכנית ושל רמתה המקצועית 

שביעות הרצון מאופן הניהול של התכנית הייתה רבה ברוב ההיבטים

הסמינר בהרווארד נתפס כחשוב מאוד להשגת מטרות התכנית

שימוש רב יותר במתודות שלCase Studies  ,Ited  וסדנאות

 ארגונים וקבוצות פיתוח מנהיגות/אופן השימוש במתודות של אירוח במשרדיםשינוי

עזר שמחולקים למשתתפים  /חשיבה נוספת על חומרי הרקע

קיצור הֶמשך של כל מפגש או שימוש במתודות להפחתת תחושת העומס

:נוסף אפשריים לשיפור צעדים 


