
2021ינואר | דוח המחקר 

אפרת שנהב וטליה חסין

21-190-מומומן בסיועואלכא-וינט ישראל'המחקר הוזמן על ידי ג

סיום התוכנית  ' הערכת מחזור ד
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שאלון מקוון למילוי עצמי
המשתתפים השיבו לשאלון במהלך השבועיים שלאחר מפגש  30מקרב 28

93%שיעור היענות של ; )2-16.11.2020(הסיום 

)במפגש של התוכנית(תצפית 
)29.10.2019(3מפגש 

על המחקר

לבחון את המידה שבה הושגו מטרות התוכנית וכן את : מטרת המחקר
.אופן הניהול והארגון שלה

:כלי המחקר
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ניתוח הממצאים והצגתם
מחזורבסיוםשהתקבלוהמחקרלממצאיהושווההערכהממצאי

שינויים,זאתעם.נמצאוכאשרצוינומובהקיםהבדלים.'ג
מןבחלקולכן,ההערכהבשאלוןלשינוייםהובילובתוכנית
השוואהולאמסכמיםמדדיםבסיסעלהשוואהנערכההמדדים

.בודדיםפריטיםשל

המדדבאמצעותנבחנוההבדליםCohen's d,אתבודקאשר
.האפקטגודל

בשאלוןהפתוחותהשאלותמןלציטוטיםסימון.



עיקרי  
הממצאים
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^)באחוזים(ההישגים העיקריים של התוכנית 

".  במידה רבה מאוד"ו" במידה רבה"הנתונים הכמותיים מציגים את שיעור העונים ^ 
.חושב ממוצע מסכם של כל ההיבטים שנבדקו בכל נושא שמוצג בעיקרי הממצאים וכלל יותר משאלה אחת^^ 

96%
דיווחו שהתוכנית

ענתה על ציפיותיהם

89%
מאוד  ממליציםהיו 

על התוכנית

100%
היו שבעי רצון  

מניהול התוכנית

96%
היא  התוכנית עצמהדיווחו כי 

דוגמה לחדשנות בעידן הדיגיטלי

שימור הרמות הגבוהות של שביעות הרצון מן התוכנית בכללותה

המשיבים דיווחו על תרומה גבוהה של דרכי הלמידה השונות ועל  
ללמידה  , שביעות רצון גבוהה מן הזמן שהוקדש לעבודה על פרויקטים

.  להיכרות עימם ולהיכרות בין המשתתפים, של תחומי תוכן

התוכנית השפיעה על דרכי העבודה
של המשיבים  

^^בממוצע88%
שלהםבדרכי העבודהשינויעשו

83%
מרגישים שהם שכללו את תפיסתם  

של  כמנהיגים ומובילים האישית 
תהליכי שינוי דיגיטליים  
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התוכנית אפשרה יצירה וחיזוק
של קשרים עם משתתפים  

מאותו מגזר

82%
קשריםחיזקו / יצרו 

עם משתתפים מן המגזר שלהם

)המשך(^ )באחוזים(ההישגים העיקריים של התוכנית 

שביעות רצון מן העבודה על הפרויקטים  
ועלייה בהערכת סיכויי היישום שלהם

^^בממוצע81%
מתהליך העבודה על הפרויקט  שבעי רצון 

96%
ממקצועיות הליווי של צוות התוכנית  שבעי רצון 

בעבודה על הפרויקט

93%
הוא רב או רב מאודשהסיכוי שהפרויקט שלהם ייושם העריכו

".  במידה רבה מאוד"ו" במידה רבה"הנתונים הכמותיים מציגים את שיעור העונים ^ 
.חושב ממוצע מסכם של כל ההיבטים שנבדקו בכל נושא שמוצג בעיקרי הממצאים וכלל יותר משאלה אחת^^ 
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נקודות למחשבה

^בממוצע60%
כלים ומיומנויות חדשיםרכשו

46%
חשבו שלא הוקדש מספיק זמן להכרת כלים חדשים  

ולהתנסות עימם  
)'זהה למחזור ג(

64%
חשבו שלא הוקדש מספיק זמן לתרגום הידע

יומית  -לפרקטיקה יום
)'גבוה במידה ניכרת לעומת מחזור ג(

43%
חשבו שלא הוקדש מספיק זמן ללמידה  

מן הניסיון של משתתפים אחרים  
)'זהה למחזור ג(

^בממוצע52%
דיווחו כי התוכנית חיזקה את התפיסות שלהם כלפי  

עולם הדיגיטציה או השפיעה עליהן לטובה

:  עם זאת
^בממוצע39%

דיווחו שתפיסתם כלפי עולם הדיגיטציה הייתה  
חיובית מראש

".  במידה רבה מאוד"ו" במידה רבה"הנתונים הכמותיים מציגים את שיעור העונים 
חושב ממוצע מסכם של כל ההיבטים שנבדקו בכל נושא שמוצג בעיקרי הממצאים  ^ 

.וכלל יותר משאלה אחת

המשיבים חושבים שבתוכנית לא מוקדש  
מספיק זמן לרכיבים מעשיים

השפעת התוכנית על תפיסותיהם  
של המשתתפים



מאפייני  
התוכנית  
ומאפייני  
המשיבים  
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מאפייני התוכנית
2020נובמבר –2019יולי : תקופת הפעלת התוכנית

) של יומיים(מפגשים מקוונים 3, )של יומיים(מפגשים בארץ 5: מספר המפגשים
London School of Economics-ימים ב5סיור לימודי של , )ימים בסך הכול16(

מן 1-מן המגזר השלישי ו4, מן השלטון המרכזי25: משתתפים30: משתתפים
השלטון המקומי

הכשרת מובילי שינוי שיקדמו חדשנות דיגיטלית בשירות הציבורי : מטרת התוכנית
לשם שיפור  תהליכים וממשקים באמצעות טכנולוגיה

ל והתנסות "סיור לימודי בחו, למידה מקוונת, פנים-אל-למידה פנים: מתודולוגיה
יישומית בעבודה על פרויקטים
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דרג בכיר יותר לעומת הדרג של המשתתפים  :פרופיל המשתתפים
במחזורים הקודמים  

תכנים:
מתודה חדשה לעיבוד רפלקטיבי
סינכרוניות  -יחידות א3הוספה של : שינוי היקף הלמידה העצמית

ללמידה עצמית והוספה של עיבוד הלמידה העצמית במסגרת  
הקבוצה  

מתודת : נושאים חדשיםDesign Sprint ,"בירוקרטיה בקצה "–
היכרות עם המערכת מן העיניים של האזרח

'^שינויים מרכזיים שהוכנסו בתוכנית במחזור ד

לפי דיווח של מנהלת התוכנית^ 
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^התוכנית ומגפת הקורונה

:ולכן, לקראת סיום התוכנית פרצה מגפת הקורונה
שני המפגשים האחרונים התקיימו בפורמט סינכרוני במקום פרונטלי
ובפועל  ,הסיום היה מתוכנן לחודש מאי: התוכנית הוארכה בכמה חודשים

התוכנית הסתיימה בסוף חודש נובמבר
נוספו מפגשים מקוונים לתמיכה ולייעוץ
  הלך המחשבה של התוכנית בד בבד עם צרכים שעלו עקב המגפה הניבו

:תנופה של עשייה דיגיטלית
 תקועים  "המשבר אפשר למשתתפים לפתח שירותים דיגיטליים ולהניע תהליכים שהיו

"על שולחן עבודתם
נוסף לפרויקטים (משרדיים ופותחו עשרה פרויקטים לפחות -נוצרו שיתופי פעולה בין

'ממשל זמין'בסיוע רב של משתתף בתוכנית שעובד ב, )שפותחו במסגרת התוכנית

לפי דיווח של מנהלת התוכנית^ 
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(N=28)נשים 50%, גברים50%
יותר משיבים ממשיבות: במחזורים הקודמים

(N=20)) 46: גיל ממוצע(שנים 64-34: טווח הגילים

(N=26)12: ממוצע שנות ותק; שנים30-2: בארגון/ותק במשרד

'דומה לטווח הגילים במחזור ג

11: ממוצע שנות ותק; 32-1: ותק–' מחזור ג

מאפייני המשיבים



עמידת התוכנית  
בציפיותיהם של  

המשתתפים ורמת  
שביעות רצונם  

ממנה
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ענתה על חלק 
קטן מן 
הציפיות

4

ענתה על חלק 
גדול מן 
הציפיות

64

ענתה על כל 
הציפיות

32

די ממליץ
11

ממליץ מאוד
89

דיווחו שהתוכנית ענתה על חלק גדול מן  96%
הציפיות שלהם או על כולן              

דיווחו שהיו ממליצים עליה מאוד89%

)באחוזים(הערכה כללית של התוכנית 



15

)במספרים(ציפיות מן התוכנית 

 21(רישות ולמידת עמיתים(

  חשיפה לעולם הדיגיטלי ולטרנספורמציה
)10(דיגיטלית 

 6(הכרת כלים חדשים(

המערך הדיגיטלי: היכרות עם הממשלה  ,
)5(המשרדים השונים ואתגריהם 

  הטמעה של תהליכי חשיבה
)3(וטרנספורמציה דיגיטלית 

 3(הובלת שינוי דיגיטלי בארגון(

2(בארץ ובעולם , למידה מן השטח  (

ציפיות שהתוכנית לא ענתה עליהן ציפיות שהתוכנית ענתה עליהן

4(כלים והתנסות מעשית , פרקטיקה(

3(פתרונות קיימים , למידה מן השטח(

התמקדות בפרויקטים , קידום פרויקטים משותפים
)2(קטנים 

 2(למידת עמיתים(

הצגת הסיכונים  , )1(העמקה בתכנים : ובנוסף
האזרח  "עיסוק בנושא , )1(הכרוכים בדיגיטציה 

דיגיטציה של  , )1(הובלת שינוי , )1" (במרכז
)1(התוכנית 

N=15, ציפיות שלא נענוN=28;, ציפיות שנענו. תשובות לשאלות פתוחות: הערה



השפעת  
התוכנית על 

,  ידע, תפיסות
כלים ומיומנויות
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בהובלת  חשיבותם של ערכים מנחיםמן המשיבים דיווחו שהתוכנית השפיעה על תפיסותיהם בנושא 61%
.   שיתוף פעולה עם מגזרים אחריםדיווחו שהיא השפיעה על תפיסותיהם בנושא הצורך ב58%-טרנספורמציה דיגיטלית ו

ולכן התוכנית לא , מן המשיבים דיווחו כי הגיעו מראש עם תפיסות חיוביות כלפי הצורך בשימוש בדיגיטציה54%
.השפיעה על תפיסותיהם

18
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39

21

39
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דיגיטציה של שירותים היא כלי חשוב לצמצום פערים חברתיים

יעיל וידידותי, הצורך בשימוש בדיגיטציה כדי לתת לאזרחים שירות חכם

ארגונים אחרים במגזר שלך כדי להוביל טרנספורמציה  /הצורך בשיתוף פעולה עם משרדים
דיגיטלית ושירות מיטיב עם האזרח

כדי ) מגזר עסקי, חברה אזרחית, שלטון מקומי(אחרים הצורך בשיתוף פעולה עם מגזרים
להוביל טרנספורמציה דיגיטלית ושירות מיטיב עם האזרח

,  ערכים כגון האזרח במרכז(חשיבות של ערכים מנחים בהובלת טרנספורמציה דיגיטלית 
)יעילות, שקיפות

%

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא התפיסה שלי מראש הייתה חיובית ולכן התוכנית לא השפיעה

)  באחוזים(תפיסות כלפי דיגיטציה 
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)באחוזים(ידע חדש בעולם הדיגיטציה
דיווחו על רכישת ידע  54%אך רק , מן המשיבים דיווחו כי רכשו ידע בהיבטים רבים בעולם הדיגיטציה82%-68%

חברתיים-בנושא דיגיטציה כמשפיעה על פערים כלכליים

11
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)מצמצמת או מרחיבה(חברתיים -דיגיטציה כמשפיעה על פערים כלכליים

)הסדרים דיגיטליים, הון אנושי, סייבר, רכש, פרטיות(סוגיות רוחב בשלטון המרכזי 

למשל הכנסת יזמות  (דוגמאות מן השטח -תהליכי שינוי דיגיטליים במגזר הציבורי 
)מנהל הרכש, משרד החקלאות, וחדשנות למגזר הציבורי

ממשלתית וארגונית, לאומית-אסטרטגיה דיגיטלית ברמה בין

תמונת מצב הדיגיטציה במגזר הציבורי בישראל כיום

מגזריים בהקשרים דיגיטליים-ארגוניים או בין/משרדיים-ממשקים ושיתופי פעולה בין

בישראל ובעולם-מושגים ומגמות מרכזיות בהובלת שינויים דיגיטליים במגזר הציבורי 

%

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא
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)באחוזים(הקניית כלים ומיומנויות 
.שיטות עבודה חדשניותהמשיבים דיווחו כי רכשו מן79%

ועל דרכים להתמודד עם סוגיות  ) 53%(פחות משיבים דיווחו על רכישת כלים ומיומנויות מתחום מנהיגות והובלת שינוי 
)50%(כגון פרטיות ורכש , הרוחב

7

14

7

25

43

39

50

54

50

47

39

21

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

הון אנושי, הסדרים דיגיטליים, רכש, פרטיות: דרכים להתמודדות עם סוגיות הרוחב

,  ניהול רשתי, מצפן ערכים, 360משוב (כלים ומיומנויות מתחום של מנהיגות והובלת שינוי 
)מקרי בוחן

מיומנויות לבנייה ויצירה של קשרי עבודה יעילים יותר עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים 
)ת התוכנית הדיגיטלית/מוביל, ר"מנמ, ש"יועמ(בארגונך 

 two  in a(תהליכים ושירותים דיגיטליים לאזרח , שיטות עבודה חדשניות לניהול פרויקטים
box, Agile, Design sprint, 

)עבודה עם דאטה, מסע לקוח

%

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא
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תפיסה עצמית כמובילים של תהליכי שינוי  
)באחוזים(דיגיטליים 

29

54

7
10

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה זו הייתה התפיסה האישית שלי מראש ולכן התוכנית לא השפיעה

.מן המשיבים דיווחו שהם שכללו את תפיסתם האישית כמנהיגים וכמובילים של תהליכי שינוי דיגיטליים83%



השפעת  
התוכנית על

דרכי פעולה ועל  
יצירת קשרים
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ובייחוד על דרכי , המשיבים דיווחו כי התוכנית השפיעה רבות על דרכי הפעולה שלהם לשינוי דיגיטלי
)94%(תהליכי דיגיטציה נוספים בארגון עבודתם בייזום ובקידום 
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אתה משתמש בשיטות עבודה חדשניות להובלת טרנספורמציה דיגיטלית בארגון

נוסף לתפקידך המקצועי, אתה פועל או מתכנן לפעול כמוביל דיגיטלי בארגונך

)מלבד הפרויקט(אתה יוזם ומקדם תהליכי דיגיטציה נוספים בארגון 

%

במידה רבה מאוד במידה רבה   במידה מועטה בכלל לא

)באחוזים(דרכי פעולה חדשות לשינוי דיגיטלי 
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מעט פחות קשרים עם  , )82%(מאותו מגזר קשרים עם משתתפים התוכנית אפשרה חיזוק ויצירה של 
).50%(עם מרצים ועם יועצים , פחות קשרים נוצרו עם גורמים מקצועיים). 68%(משתתפים ממגזרים אחרים 

'  ירידה לעומת מחזור ג
,  בהיקף הקשרים שנוצרו עם גורמים מקצועיים

^)75%לעומת 50%(מרצים ויועצים 

Cohen’s d = 0.6 ^
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יצירת קשרים עם גורמים  
מרצים ויועצים  , מקצועיים

שהכרת במהלך התוכנית

יצירת קשרים עם משתתפים  
ממגזרים אחרים

יצירת קשרים עם משתתפים  
מן המגזר שלך

%

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא

)באחוזים(יצירת קשרים בעקבות התוכנית 
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^)באחוזים(מהות הקשרים שנוצרו בין המשתתפים 

75

50 50

36
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קידום עשייה משותפת חברתי-קשר אישי החלפת מידע ייעוץ מקצועי

%

.המשיבים נתבקשו לציין שני סוגים עיקריים של קשרים^ 

.  מן המשיבים דיווחו כי הם נמצאים בקשר עם משתתפים אחרים במטרה לקדם עשייה משותפת75%
.  מן המשיבים נמצאים בקשר כדי לקבל ייעוץ מקצועי36%



אמצעי ללמידה 
ולהתנסות

ותוצר כשלעצמו 
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68% (19)

54% (15)

36% (10)

4% (1)

האצה של תהליכים דיגיטליים  
"שולחן העבודה שלך"מ

יצירה וחיזוק של שיתופי פעולה 
מגזריים-בין/ארגוניים-בין

התנסות במודל עבודה לניהול  
פרויקטים דיגיטליים

לא הייתה כלל תרומה עבורי

.  המשיבים התבקשו להשיב בנוגע לפרויקט העיקרי שעליו עבדו^ 
.מאחר שאפשר היה להשיב יותר מתשובה אחת100%-התשובות מסתכמות ליותר מ^^ 

".שולחן העבודה שלהם"תהליכים דיגיטליים ממן המשיבים דיווחו כי העבודה על הפרויקט תרמה להאצה של 68%
.מן המשיבים דיווחו כי הפרויקט תרם להתנסות במודל עבודה לניהול פרויקטים דיגיטליים36%רק 

^  תרומת הפרויקט כאמצעי ללמידה והתנסות
)ובמספרים^^ באחוזים(
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,  93%-ו96%(ממקצועיות הליווי של צוות התוכנית ומעיתוי תחילת העבודה על הפרויקט כמעט כל המשיבים שבעי רצון 
ומקצב ההתקדמות בפיתוח  ) 72%(דווחה שביעות רצון נמוכה יותר ממקצועיות הליווי של חברות הייעוץ ). בהתאמה
). 64%(הפרויקט 

ם אליו /ואיכות התוצר שהגעת) עבור משתתפים שעבדו לבד(חלוקה לצוותי עבודה –" לא רלוונטי"בשתי שאלות ניתנה אפשרות להשיב : הערה
).עבור מי שטרם הגיעו ליישום הפרויקט(
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קצב ההתקדמות בפיתוח הפרויקט

מקצועיות הליווי של חברת הייעוץ בכל שלבי תהליך העבודה

)אופן החלוקה ובחירת שותפים(החלוקה לצוותי עבודה 

ם אליו/איכות התוצר שהגעת

תהליך בחירת האתגר לפרויקט

עיתוי תחילת העבודה על הפרויקט

מקצועיות הליווי של צוות התוכנית

%

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא לא רלוונטי

)באחוזים(תהליך העבודה על הפרויקט כתוצר כשלעצמו 
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הליווי וההנחיה המקצועית של חברות הייעוץ
.  הליווי ומן ההנחיה המקצועית של חברות הייעוץהמשתתפים נשאלו על שביעות רצונם מן 

מן , הביעו שביעות רצון נמוכה מהתאמת חברות הליוויהשיבו לשאלה ומשיבים 7
.  המקצועיות שלהן ומתרומתן לקידום הפרויקט

חברת הייעוץ שליוותה אותנו לא "
הצליחה לספק ערך מוסף וכתוצאה  
מכך החלפנו אותם לקראת המעבר  

"לשלב היישום

,  העצות של היועצות היו בנאליות"
"לא מחדשות ובעיקר לא חדשניות

,  הרמה המקצועית הייתה מאוד מאוד נמוכה"
מבחינת הליווי  . לא היה להם ערך מוסף בעיניי

מבחינת החלק שלהם  , היה יחסית טכני–
היו אמורים לעשות בחינה משווה  –בפרויקט 

"ל ועשו עבודה מאוד חלקית ושטחית"בחו

חברת הייעוץ לא היוותה חלק  "
"משמעותי מאוד בתהליך
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סיכוי רב מאוד
54

סיכוי רב
39

סיכוי מועט
7

מה הסיכויים שהפרויקט שעליו אתה עובד  , להערכתך
)באחוזים(? ייושם בפועל

לא
4

כן
75

לא יודע עדיין
21

האם נראה לך שתמשיך להיות מעורב בקידום הפרויקט 
)באחוזים(? גם בתום התוכנית

העריכו  75%-ו, של הפרויקטליישום בפועל מן המשיבים דיווחו שיש סיכוי רב או רב מאוד 93%
.את הפרויקט גם בתום התוכניתשימשיכו לקדם 

)באחוזים(עתיד הפרויקט : הפרויקט כתוצר כשלעצמו



.השאר לא ענו על שאלה זו, לשאלה זו השיבו תשעה משיבים אשר הסכימו שתשובותיהם יועברו לצוות התוכנית: הערה30

4(דיגיטציה מערכתית והגדרות תפקיד , קבלת החלטה: היבטים ארגוניים  (
 3(כוח אדם לפיתוח / תקציב לפיתוח(
 1(גיבוש צוות פיתוח(
 1(פרסום הפרויקט(

הסיוע הנדרש כדי  : הפרויקט כתוצר כשלעצמו
)במספרים(לקדם את  הפרויקט לקראת יישום 
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המלצות לשימור  
לשמר את העבודה עם חברת הייעוץ
 ו" מסע לקוח"שימוש במתודות-"design sprint"
"וזה משהו שניתן  , היו פרויקטים שהתחברו זה לזה

"מרחיב את ההשפעה של הפרויקט, לשים עליו דגש

מבנה העבודה
יש להקדים את עיתוי תחילת העבודה על הפרויקט
יש להאריך את משך העבודה על הפרויקט
יש לעבוד בקבוצות גדולות יותר
יש לתת ליווי צמוד יותר של צוות התוכנית
  יש לעבוד על פרויקט קטן יותר שאפשר לסיימו עד

סוף התוכנית

כדאי שנושא הפרויקט יהיה
של המשתתף" שולחן העבודה"אתגר מ
  נושא רוחב שמנהלי התוכנית יבחרו
 ישראל דיגיטלית"פרויקט חוצה ארגון מול  "

חברת הייעוץ
יש לאפשר למשתתפים לבחור את חברת הייעוץ
לא אוטומטית לכולם, כדאי לתת ייעוץ רק למי שצריך
יש להרחיב את תחומי הייעוץ

לדאוג למחויבות הארגונים לפרויקט

לוודא מחויבות לא רק  , אם זה פרויקט עם תוצר דיגיטלי"
"של המשתתף אלא של הארגון מאחוריו

רתימה מלאה של המשרדים ושילוב הפרויקט לתוכנית  "
"העבודה המשרדית

N=20, תשובות לשאלה פתוחה: הערה

המלצות המשיבים בנוגע לעבודה על הפרויקטים  



הניהול והארגון
של התוכנית
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).  86%(תחומי התוכן וללמידה והיכרות עם ) 89%(לעבודה על הפרויקט רוב המשיבים דיווח שהוקדש זמן מתאים 
להכרת כלים ומיומנויות חדשים ולהתנסות , )54%(לייעוץ וללמידת עמיתים פחות משיבים חשבו שהוקדש זמן מתאים 

).32%(יום -ולתרגום של הלמידה התיאורטית ושל הכלים ליישום ביום, )50%(עימם 

' עלייה לעומת מחזור ג
בשיעור המשיבים שדיווחו  

שהוקדש זמן מתאים לעבודה  
לעומת 89%(על הפרויקטים 

ללמידה ולהיכרות עם  ^, )70%
לעומת 86%(תחומי התוכן 

71%(  ^^

'ירידה לעומת מחזור ג
הוקדש זמן מתאים לתרגום  
הלמידה התאורטית והכלים  

לעומת 32%(יום -ליישום ביום
50%(^^^

^Cohen’s d = 0.5, ^^Cohen’s d=0.4, ^^^Cohen’s d=0.4 
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תרגום של הלמידה 
התיאורטית ושל 
הכלים ליישום  

יום-ביום

הכרת כלים  
ומיומנויות חדשים  

והתנסות עימם

ייעוץ ולמידת  
עמיתים

היכרות בין 
המשתתפים וגיבוש  

כקבוצה

למידה והיכרות עם  
תחומי התוכן

עבודה על  
הפרויקטים

%
רב מדי

מתאים

מועט מדי

)באחוזים(הזמן שהוקדש לרכיבים השונים בתוכנית 



34

):96%-89%(המשיבים דיווחו שאופני הלמידה שלהלן תרמו רבות ללמידה שלהם 

' עלייה לעומת מחזור ג
93%(בשביעות הרצון ממקרי הבוחן 

ומן הלמידה באמצעים  ^, )79%לעומת 
^^)71%לעומת 89%(דיגיטליים 

אופני לימוד נוספים 
בשקף הבא

^Cohen’s d = 0.7, ^^Cohen’s d=0.5

39 43
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למידה באמצעים  
דיגיטליים במהלך 

, מנטימטר(המפגשים 
)טריסידר, פדלט, קהוט

מקרי בוחן 
של חברי הקבוצה  

ובעלי תפקידים במשרדי 
הממשלה

הרצאות מומחים עבודה בשתי קבוצות  
בהנחיית צוות התוכנית  

ייעוץ , עיבוד ורפלקציה(
)עמיתים

הפסקות וזמן חופשי  
לצורך אינטראקציה לא  

פורמלית בין 
המשתתפים

I-Ted

% בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד

)באחוזים(התרומה של אופני לימוד שונים 
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ומפגשים  ) 61%(למידה עצמאית מקוונת : המשיבים דיווחו על תרומה נמוכה יותר של אופני הלמידה האלה
).60%(סינכרוניים בזום 

14 11
21 21

36 36
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מפגשים סינכרוניים  
בזום  

למידה עצמאית  
,  קמפוס(מקוונת 

חומרים מקדימים  
דניאל : למפגשים

)מראה שחורה, בלייק

עיבוד הלמידה בדרכים  
מודל רפלקטיבי  (שונות 

הדהוד ברמה  -
ניסוח תובנות  , האישית

,  פעולה/ותכנון יישום
פתיחה  , עבודה בזוגות

)'וסגירה של יום וכו

, דאטה(סדנאות 
הון , חשיבה עיצובית

)אנושי

למידה בחללים  
טכנולוגיים ומרכזי  

חדשנות

LSE-סמינר לימודי ב

%
בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד

)המשך) (באחוזים(התרומה של אופני לימוד שונים 
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57%אולם רק , מכל ההיבטים של ניהול התוכנית) רבה או רבה מאוד(המשיבים הביעו שביעות רצון גבוהה 
.מליווי המשתתפים בין המפגשיםרבה מאוד הביעו שביעות רצון 
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ליווי המשתתפים  
בין המפגשים

מענה לבקשות  
המשתתפים

ארגון התוכנית  
וניהולה

הנחיית הקבוצה

%
בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד

)  באחוזים(אלכא-וינט ישראל'ניהול התוכנית על ידי ג
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Walk the Talk–התוכנית כמודל לחיקוי

במידה רבה מאוד
43%

במידה רבה
50%

במידה מועטה
4%

בכלל לא
3%

.  מן המשיבים חשבו שהתוכנית עצמה היא דוגמה לעבודה חדשנית בעידן דיגיטלי93%



38

.מן המשיבים היו מרוצים מפרק הזמן בין המפגשים89%
.מן המשיבים חשבו שמשך הזמן של כל מפגש ושמשך הזמן של התוכנית בכללותה היה ארוך מדי21%

' עלייה לעומת מחזור ג
בשביעות הרצון ממשך הזמן של כל 

^)50%לעומת 79%(מפגש 

^Cohen’s d = 0.6

4 0 7

75 79

89

21 21
4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

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

%

קצר מדי מתאים ארוך מדי

)באחוזים(אינטנסיביות התוכנית 
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שביעות רצון מן הפעילות בעת משבר הקורונה
הביעו שביעות רצון מן הידע  68%-ו, הביעו שביעות רצון מן הייעוץ והתמיכה המקצועית בין חברי הקבוצה75%

.ששיתפו חברי הקבוצה על פתרונות לאתגרים ממוקדים
של קהילת הבוגרים תרמה להם במידה מועטה  )MeetUp" (אפים-מיט"מן המשיבים דיווחו כי השתתפות ב93%

.  או לא תרמה להם כלל

11
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43
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36

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

אפים של קהילת הבוגרים-השתתפות במיט

המפגשים הסינכרוניים

שיתופי הפעולה שנוצרו בין חברי הקבוצה בעקבות המשבר

הידע ששיתפו חברי הקבוצה על פתרונות לאתגרים ממוקדים

ייעוץ ותמיכה מקצועית בין חברי הקבוצה

%

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא



:סיום ותובנות
'השוואה למחזור ג

והמלצות  
המשיבים  

למחזורים הבאים 
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הבדלים עיקריים  : 'לעומת ממצאי מחזור ג' ממצאי מחזור ד

לעומת  89%(מן הזמן שהוקדש לעבודה על הפרויקטים משיבים שבעי רצון יותר
)71%לעומת 86%(ללמידה של תחומי תוכן ולהיכרות עימם , )70%

79%לעומת 93%(מן הלמידה באמצעות מקרי בוחן משיבים שבעי רצון יותר  (
)71%לעומת 89%(ומן הלמידה באמצעים דיגיטליים 

50%לעומת 79%(ממשך הזמן של כל מפגש משיבים שבעי רצון יותר(

72%לעומת 88%(שינויים בדרכי העבודה שלהם דיווחו על משיביםיותר(

התיאורטית ושל  מן הזמן שהוקדש לתרגום של הלמידה משיבים שבעי רצון פחות
)50%לעומת 32%(יום -הכלים ליישום ביום

75%לעומת 50%(מרצים ויועצים , קשרים עם גורמי מקצועיצרו משיביםפחות(

מגפת הקורונה: ברקע
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:יש להעמיק יותר ב
מנהיגות והובלת שינוי

למידה  , פרקטיקות להטמעת טכנולוגיות
מהצלחות וכישלונות בהטמעה

:יש לכלול בתוכנית את הנושאים האלה
סיכונים במהלכי דיגיטציה

 הובלתchallenges’') האקתוןכמו  (
לפתרון בעיות חברתיות

מגזריים בהקשר של  -שיתופי פעולה בין
פיצוח אתגרים חברתיים  

 פיתוח מענים דיגיטליים כתחליף
לשירותים חברתיים קיימים

שימוש בבוטים

מן התעשייהמרקים'בנצ

המלצות לשיפור אופן הלמידה
  יש לעסוק בפחות נושאים אך להעמיק

יותר בכל נושא

יש לעסוק יותר במקרי בוחן

  יש להקדיש יותר זמן לעיבוד ידע ולשיח בין
המשתתפים

פחות : ל"יש לדייק את הסיור הלימודי בחו
יותר ביקורי שטח ולמידת עמיתים, תאוריה N=11, תשובות לשאלה פתוחה: הערה

המלצות המשיבים למחזורים הבאים
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