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?מה במצגת

(סבב ראשון)ממצאים ומסקנות ממחקר ההערכה על שני המעסיקים הראשונים ●

המלצות וסוגיות לדיון בנושא פיתוח התכנית ושיפור המחקר המלווה●

דיון קצר במרכיבים של אוריינות דיגיטלית ולמידה עצמאית●



לוח הזמנים ומתודולוגיית המחקר

-אוגוסט 
ספטמבר

-ספטמבר 
אוקטובר

-אוקטובר 
נובמבר

ינואר-דצמבר

ח הערכה  "דוכתיבת
לשלב ההתנסויותמלווה

ראיונות עם קיום
נציגי המעסיקים  

וניתוח ממצאי 
השאלונים

סקר משתתפים  

(  מענה שני)

עם סיום  קבוצות מיקוד 
התכניות

צפייה ונוכחות  
במפגשי התכנית

סקר משתתפים  

(מענה ראשון)

ספטמבר-יולי 

סיום התנסויותתחילת התנסויות



סיכום הממצאים ומסקנות המחקר

התנהלות לוגיסטית ומנהלתית   בחירת מעסיקים ומשתתפים

השפעת סדנת הכישוריםשביעות רצון



ממצאי הראיונות עם נציגי המעסיקים
כיבולטבאופןעלהמהראיונות:המעסיקשלהתגייסות●

לצרכיוקשובבקורסבמתרחשמעורבהמעסיקכאשר

שלהמוטיבציהעללחיובמכרעתהשפעהישנה,העובדים

נדרשים,כךלצורך.בהכשרהלהשתתףומחויבותוהעובד

.המעסיקמצדלבותשומתזמןמשאבי

.בזהעבדתישממשמרגישהאני":(אפרילרשת)שולי
.מפגשלכלבאתיובהתחלהחשובמאודליהיההקורס
ממנהלתביקשתי,זמןלישאיןכשראיתי,מסויםבשלב

."במקומילשיעוריםשתיכנסליאתההדרכה

"(setting-ה)"הרקעלתנאי:להכשרההרקעתנאי●

והשפעהחשיבותישההכשרהושעותמיקוםובראשם

.ולסדנהלקורסהמשתתפיםיחסעלרבה

זקני הכרמלאפריל

סיבות להצטרפות לתוכנית
רצון להשקיע בעובדות ולפתח 

כלים מקצועיים וכשורים רכים

רצון להעניק לעובדים ידע 

במחשבים

קריטריון לבחירת העובדים
עובדות ותיקות ומוערכות עם  

אופק קידום

עובדים הזקוקים לידע  

במחשבים

מעורבות המעסיקים בתכנית
הגעה לכל המפגשים וקשר רציף 

עם העובדות
ביקורים בודדים במפגשים 

בחירת תנאי הרקע להכשרה

(Setting-ה)

התעקשות על קיום קורס מחוץ 

למשרדים ולמשך יום שלם

התעקשות על קיום הקורס  

במקום העבודה ובחירת שעות 

הנוחות למקום העבודה

קשר מדי פעםקשר רציף לפני ובמהלך הקורסקשר עם המנחות

התרשמות מתועלת התכנית  

לעובדים

המקצועיות והביטחון עלו 

משמעותית

. שיפור בשימוש במחשבים

יושמו חלק מהרעיונות שעלו 

ישנם עובדים שנתרמו  , בסדנה

וישנם כאלה שלא



ממצאי הראיונות עם נציגי המעסיקים

התכניתשלההשפעהלגביהמעסיקיםנציגישלחיוביתהתרשמות

מספר,הקורסתחילתשלפניסיפראוסאמה,המחשביםקורסלגבי

בהםנעזרוהיתרוכלבמחשבלהשתמשידעועובדיםשלמצומצם

נעזריםולאבמחשבלהשתמשיודעיםהעובדים,כיום.לעבודתםוהפריעו

.עובדיםבאותם

הןבהרבהנוחמרגישותהעובדותהיום,ליאתלדברי

אותןולאפרנשיםלהושיבוהןשלהןהקולגותאתלהדריך

.גדלושלהןהמכירותמכךוכתוצאה

ח"מתוך הדו

הדיגיטליתבאוריינותשיפור–הכרמלזקניעמותת●
.במחשביםבשימושהעצמאותובמידת

שלהעצמיהביטחוןברמתשיפור-אפרילרשת●
והגדילהכעובדותלתפוקתןשתרמהבמידההעובדות

.שלהןהמכירותהיקףאת



ממצאי קבוצות מיקוד

התנהלות לוגיסטית  
ומנהלתית  

ידע מוקדם וציפיות

התנהלות מעבר למצופה  ●
.  עבור עובדות רשת אפריל

בעמותת זקני הכרמל קיום  ●
צ  "התכנית בשעות אחה

ובמקום העבודה פגעו במיצוי  
.התכנית

תקלות ברשת האינטרנט ●
הפריעו להתנהלות של קורס  
המחשבים וסדנת הכישורים  

.בעמותת זקני הכרמל

בקרב שתי הקבוצות  ●
שהשתתפו בשלב ההתנסויות  

לא הייתה מודעות מוקדמת של  
המשתתפים לכך שתתקיים  

סדנת כישורים במקביל לקורס  
.המקצועי 

משתתפי שתי הקבוצות דיווחו  ●
שלא נערך תיאום ציפיות  

ביניהם לבין המנהלים שלהם 
לגבי תכני הסדנה וקידום  

.מקצועי

שביעות רצון מהקורס  
המקצועי ומהסדנה

בשתי הקבוצות הייתה שביעות  ●
רצון גבוהה מהתכנים וההנחיה  

.של הקורסים המקצועיים

שביעות רצון גבוהה מהסדנה ●
בקרב משתתפות רשת אפריל 

לעומת שביעות רצון נמוכה בקרב  
.משתתפי זקני כרמל

עובדות רשת אפריל היו שבעות  ●
רצון מהמנחות ומהאווירה  

.בסדנה

קשר עם המנהלים

מעורבות  :רשת אפריל●
והתעניינות רבה של 

המנהלות בתכנים  
ובמתרחש במהלך  

.התכנית

התעניינות  :זקני הכרמל●
מעטה וחוסר מעורבות של  

המנהל בתכני הקורס  
.והסדנה במהלך התכנית



ממצאי קבוצות מיקוד

ידע ויישום הידע שנרכש במהלך סדנת הכישורים

המשתתפים דיווחו כי למדו בסדנה כישורים דיגיטליים  ●
שכללו חיפוש והורדה של אפליקציות וחיפוש  , בסיסיים

. באינטרנט

,  משתתפות רשת אפריל דיווחו שלמדו כיצד ליצור סרטונים●
וחלקן דיווחו שכיום הן משתמשות בכישור זה לצרכים  

.מקצועיים

חלק ממשתתפי זקני הכרמל דיווחו שמה שלמדו בסדנה ●
משמש אותם ביומיום כדי לבצע משימות באופן עצמאי  

.  תוך שימוש באפליקציות, ויעיל יותר

שינויים בתפיסה העצמית ובגישות כלפי הכשרה

,  משתתפות רשת אפריל דיווחו על שיפור בביטחון העצמי●
.אישית ובגישה ללקוחות-ביכולות תקשורת בין

ניכר כי הסדנה הגבירה רצון קיים של המשתתפים  ●
ללימודים ורכישת מיומנויות נוספות בתחומם המקצועי  

.ובתחומים עניין נוספים

הגענו לאפליקציות אבל . היה חסר לנו עוד דברים"
".  לא לימדו איך להשתמש בהן

הבנתי שהכול יש לי . קודם לא ניצלתי את הנייד והיום יש לי תעוזה לנסות"
".בהישג יד ואני יכולה לעשות הכול לבד

". עכשיו אני יודעת לחפש לבד, עד עכשיו ביקשתי מהילדים שלי"

".ועכשיו אני משתמשת בזה עושה סרטונים של איפור, לא ידעתי מעולם, ליישם סרטונים"



אוריינות דיגיטלית–ממצאי שאלון כישורים 

0.73 0.74

0.39
0.52

0.86

0.67 0.65

0.24

0.47

-0.53

-0.06

0.41

0.18 0.12

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ת  /אני מנהל. 1
את סדר היום שלי  

ואת הפגישות  
באמצעות יומן  

דיגיטלי

אני . 19
ת  /משתמש
או  /בפייסבוק ו

באינסטגרם 
לצרכים מקצועיים

כשאני  . 20
ה להשתמש /צריך

,  בתוכנות מחשב
אני פונה לעזרה 
של אנשים יותר 

"טכנולוגיים"

כשיש תקלה . 31
במחשב או 

בטלפון הנייד אני 
קודם כל מנסה  
לפתור אותה 
בכוחות עצמי

כשאני רוצה  . 34
ללמוד משהו 

אני  , חדש
ת /מחפש

,  סרטונים ביוטיוב
 ,TEDהרצאות 

פודקאסטים  
וכדומה

אני . 4
ת  /משתמש

באפליקציות שיש 
לי בטלפון הנייד  

לצרכים יומיומיים  
,  כמו תחבורה)

קופת , קניות
(חולים

שינוי ממוצע  
בציוני היגדים  

בעלי שינוי מובהק

עמותת זקני הכרמל-ממוצע שינוי בציון  רשת אפריל-ממוצע שינוי בציון 

היה מובהקבציוניהםאשר השינוי  I CANהיגדי אשכול 

השימושובמידתהדיגיטליתהאוריינותברמתשיפור▪

זקנימשתתפיבקרבבעיקר-דיגיטלייםבכלים

רשתמשתתפותבקרבבהרבהמעטהובמידה,הכרמל

.אפריל

יכולותכלפיהעובדיםשלבגישותיותרצנועשינוי▪

.הדיגיטליבתחום

גםלסדנהבמקבילעברוהכרמלזקניעובדי!לזכורחשוב

.(לבודדניתןשלאהשפעה)מקצועימחשביםקורס

המשתתפיםאתהביאהשינויהאםלקבועניתןלא▪

הוגדרושלאמשום,אליהכיוונהשהסדנהלרמה

שינוינחשבמההוגדרלאואףמדידיםיעדים

.משמעותי

ממוצע



אוריינות דיגיטלית–ממצאי שאלון כישורים 

היה מובהקלאבציוניהםאשר השינוי  I CANהיגדי אשכול  השימושובמידתהדיגיטליתהאוריינותברמתשיפור▪

זקנימשתתפיבקרבבעיקר-דיגיטלייםבכלים

רשתמשתתפותבקרבבהרבהמעטהובמידה,הכרמל

.אפריל

יכולותכלפיהעובדיםשלבגישותיותרצנועשינוי▪

.הדיגיטליבתחום

גםלסדנהבמקבילעברוהכרמלזקניעובדי!לזכורחשוב

.(לבודדניתןשלאהשפעה)מקצועימחשביםקורס

המשתתפיםאתהביאהשינויהאםלקבועניתןלא▪

הוגדרושלאמשום,אליהכיוונהשהסדנהלרמה

שינוינחשבמההוגדרלאואףמדידיםיעדים

.משמעותי
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אני ישר  , כשיש לי שאלה. 24
ת את התשובה באינטרנט  /מחפש

במחשב או בטלפון הנייד

ה לא בנוח /אני מרגיש. 26
כשמכניסים חידושים טכנולוגיים  

למקום העבודה שלי

כל עוד הטלפון הנייד או המחשב . 35
ה להמשיך  /אני מעדיף, שלי עובדים

להשתמש בהם מאשר להתאמץ  
להכיר דגם חדש

רשת אפריל-שינוי ממוצע בציון  עמותת זקני הכרמל-שינוי ממוצע בציון 



למידה עצמאית–ממצאי שאלון כישורים 

בקרבבעיקר-עצמאיתלמידהביכולותצנועשיפור▪

משתתפותבקרבזניחהובמידה,הכרמלזקנימשתתפי

.אפרילרשת

המקצועייםהיעדיםובהכרתבגישהלשינויאינדיקציהיש▪

.להשיגםומעונייניםלעצמםמציביםשהמשתתפים

מהםלהסיקוקשההיטבמנוסחיםאינםמההיגדיםחלק▪

.שליליתאוחיוביתמגמהמשקףשינויהאם

"עצמאיתלמידה"שלהמשמעותלגביהסכמהחוסר▪

.ועקביתטובהמדידהיכולתעלמקשה

היה מובהקבציוניהםאשר השינוי  I GROWהיגדי אשכול 
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אני נוטה להסתמך  . 17
על מקור ידע אחד או  

כדי , שניים באופן קבוע
ה  /לדעת מה שאני צריך
מבחינה מקצועית

ה את עצמי /אני מכיר. 23
ת מה הם  /ויודע

ה  /התחומים שאני צריך
ללמוד כדי להתפתח  

מקצועית

ה ללמוד  /אני מוכן. 28
אם זה , משהו מורכב

יקדם אותי בעבודה

ת באופן  /אני מתעדכן. 5
עצמאי בטרנדים מתחומי  

המקצועי

אדע איך  , אם אצטרך. 8
ללמוד נושא חדש ללא  

עזרת אחרים

רשת אפריל-שינוי ממוצע בציון  עמותת זקני הכרמל-שינוי ממוצע בציון 

גישה התנהגות/ידע



למידה עצמאית–ממצאי שאלון כישורים 
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ה למצוא /כשאני צריך. 10
ת  /אני יודע, מידע מקצועי

מהם המקורות שהכי 
רלוונטיים לתחום העיסוק  

שלי

ה עוד /אני לא צריך. 12
מה שאני , למידה מקצועית

ת מספיק כדי לבצע את  /יודע
עבודתי מעולה

,  ת מידע/כשאני מחפש. 14
ת על מה להסתכל  /אני יודע

כדי לזהות האם המקור  
מעודכן ואמין

הרבה פעמים אני .2
ת עם חברים  /מתייעץ

בעבודה על נושאים  
ה שזו  /אני מאמין. מקצועיים

הדרך ללמוד דברים חדשים

רשת אפריל-שינוי ממוצע בציון  עמותת זקני הכרמל-שינוי ממוצע בציון 

היה מובהקלאבציוניהםאשר השינוי  I GROWהיגדי אשכול 
בקרבבעיקר-עצמאיתלמידהביכולותצנועשיפור▪

משתתפותבקרבזניחהובמידה,הכרמלזקנימשתתפי

.אפרילרשת

המקצועייםהיעדיםבהכרתלשינויאינדיקציהיש▪

.להשיגםומעונייניםלעצמםמציביםשהמשתתפים

מהםלהסיקוקשההיטבמנוסחיםאינםמההיגדיםחלק▪

.שליליתאוחיוביתמגמהמשקףשינויהאם

"עצמאיתלמידה"שלהמשמעותלגביהסכמהחוסר▪

.ועקביתטובהמדידהיכולתעלמקשה

עקבישינויעלמצביעיםולאמעורביםהממצאים▪

.עצמאיתלמידהבכישוריומשמעותי



כישורים אחרים–ממצאי שאלון כישורים 
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ת על /הרבה פעמים אני לוקח. 21
גם אם לא  , עצמי משימות בעבודה
ביקשו ממני

בעבודה מכירים אותי כמי שלא  . 22
ת מעימותים על מנת לקדם /חושש

את האמת שלי

רשת אפריל-שינוי ממוצע בציון  עמותת זקני הכרמל-שינוי ממוצע בציון 

היה מובהקבציוניהםאשר השינוי  I MIX-וI AMהיגדי אשכולות  השאלוןממצאי,אפרילרשתשלהמיקודבקבוצתשדווחלשיפורבניגוד▪

Iבמאפשרימשמעותיבשינויתומכיםאינם AMובכישורי-I MIX.

Iאשכולבהיגדיגבוההתחלתיציוניםממוצע▪ AM(שאלוןT0)ביכולתפגע

.בכישוריםהשינוימידתאתלמדוד

Iאשכולמהיגדיהרבהשלהניסוח▪ MIXוסביר,ומבלבלמסורבלהיה

.לשאלוןהמענהעלשהקשה



כישורים אחרים–ממצאי שאלון כישורים 

היה מובהקלא בציוניהםאשר השינוי  I MIX-וI AMהיגדי אשכולות 
(היגדים מנוסחים היטב)
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ה  /לעיתים אני מרגיש. 16
שללא עזרת אחרים לא 
אצליח לצאת מבעיות 

שמציפות אותי בסביבת  
העבודה

ה בדעותיי /אני בטוח. 25
ת לומר אותן גם  /ולא חושש

כשלא כולם מסכימים  
לדעתי

אני מזהה מה אנשים  . 3
ת /אחרים מרגישים ויודע
להגיב לכך בהתאם

ה /לרוב אני מצליח. 30
לזהות כשמישהו אחר מולי  

מרגיש לא בנוח

רשת אפריל-שינוי ממוצע בציון  עמותת זקני הכרמל-שינוי ממוצע בציון 

השאלוןממצאי,אפרילרשתשלהמיקודבקבוצתשדווחלשיפורבניגוד▪

Iבמאפשרימשמעותיבשינויתומכיםאינם AMובכישורי-I MIX.

Iאשכולבהיגדיגבוההתחלתיציוניםממוצע▪ AM(שאלוןT0)ביכולתפגע

.בכישוריםהשינוימידתאתלמדוד

Iאשכולמהיגדיהרבהשלהניסוח▪ MIXוסביר,ומבלבלמסורבלהיה

.לשאלוןהמענהעלשהקשה

.השיפורהיעדראתמדגישים–מובהקשינויבהםהיהשלאמההיגדיםחלק▪



סיכום הממצאים ומסקנות המחקר
התנהלות לוגיסטית ומנהלתית   בחירת מעסיקים ומשתתפים

שביעות רצון

היווהתנאיםהלוגיסטיתההתנהלותאפרילברשת▪

.המשתתפותעבורמיטביים

צ"אחהבשעותהתכניתקיוםכרמלזקניבעמותת▪

.התכניתבמיצוימשמעותיתפגעוהעבודהובמקום

האינטרנטברשתתקלותהיוכרמלזקניבעמותת▪

.והסדנההמחשביםקורסבקיוםשפגעו

הערכת,הסדנהפיתוחעלמקשיםהמשתתפיםקבוצותביןהגדוליםההבדלים▪

.הקבוצותביןוהשוואה,השפעתה

מראשמודעיםהיוולאכמעטשהמשתתפיםלכךגרםציפיותתיאוםהיעדר▪

.מטרתהאתלהביןוהתקשוהכישוריםסדנתשללקיומה

השפעהישלתכניתהמעסיקשלוההירתמותההתלהבות,המחויבותלרמת▪

.התוכניתאתחוויםהםבוהאופןועלהמשתתפיםשלהמוטיבציהעלמכרעת

קורסהעברתעלהקשההמשתתפיםשלהמקצועיתברמהאחידותחוסר▪

.הכרמלזקניבעמותתהמקצועיהמחשבים

.המקצועייםמהקורסיםגבוההרצוןשביעותהביעוהמשתתפים▪

ביןשונההייתההכישוריםמסדנתהמשתתפיםשלהרצוןשביעותמידת▪

.הכרמלבזקניונמוכהבאפרילגבוהה–הקבוצות

ומהאווירההמנחותשלמהגישהרצוןשבעותהיואפרילמרשתהמשתתפות▪

.בסדנה

השפעת סדנת הכישורים

היקפומהלהעריךקשהאךדיגיטליתבאוריינותשינויניכר▪

.משמעותיהואכמהועד

.עצמאיתלמידהבכישוריבלבדצנועשינויניכר▪

ברמתשיפורעלדיווחווהמנהלותהמשתתפותאפרילברשת▪

.ללקוחותובגישהבינאישיתבתקשורת,העצמיהביטחון



המלצות וסוגיות לדיון
יישוב המתח שבין שיפור  –הגדרת מטרת התכנית . 1

בפריון ובין הכנה לשינויים בשוק העבודה

בחירת הכישורים העיקריים המוקנים בתכנית  . 2
אוריינות דיגיטלית ולמידה  -והתאמתם לקהל היעד 

עצמאית כבסיס להכשרה

תיחום מאפייני המעסיקים  -מיקוד קהל היעד . 3
והמשתתפים המתאימים לתכנית

דמות הבוגר הרצוי  , הגדרת ההישג הנדרש. 4
וקביעת יעדים מדידים לתכנית

שיתוף פעולה  –פיתוח סדנת הכישורים . 5
או  /הארכת הקורס ו, עם מומחים מקצועיים

התאמת  , קיום מפגשי המשך להטמעה
מבנה הסדנה לכישורים הנלמדים

פיתוח שאלון הכישורים ושכלול  . 6

מערך מדידת הכישורים



מרכיבי אוריינות דיגיטלית  -מחוון ראשוני  
ולמידה עצמאית

(בהקשר המקצועי)אוריינות דיגיטלית  

גישה לשימוש  
בטכנולוגיה

תקשורת עם אחרים
למידה וחיפוש תוכן  

למידת כישורים  )
(ורכישת ידע

יצירה ושיתוף תוכן 
ביצוע משימות ופתרון  

בעיות

(בהקשר המקצועי)למידה עצמאית 

גישה ללמידה  
עצמאית

,  יכולת זיהוי הצורך
הגדרת יעדים ותכנון  

תהליך הלמידה

גישה והיכרות עם  
מקורות ידע ולימוד

ביצוע תהליך  
הלמידה

יכולת ביצוע רפלקסיה על  
תהליך הלמידה  

.החייםלאורךלמידהשלבגישהמיקודמולעצמאיתלמידהביכולתמיקוד•

.(התנהגות)בפועלהמקצועיבתחוםהתנהגותדפוסיושינויהכישוריםיישוםמולאלוידעיכולות,כישוריםבפיתוחמיקוד•

.המשתנההעבודהלשוקיותרטובההסתגלותיכולתלהקשוריםשדותמולאלהעבודהבפריוןשיפורלהקשוריםבהיבטיםמיקוד•

.אליהמשתתפיהאתלהביארוצהשהתכניתהמיומנויותלרמתוביחסמדידהסקאלהעלהכישוריםרמתמדידת•



תודה רבה


