
  

  בשלות דיגיטלית של ארגונים חברתיים בישראלמודל 

  

תהליכי התכנון את שפר ולייעל את הניהול והעבודה השוטפת, מאפשרת לארגונים חברתיים לבשלות דיגיטלית 
 את וכמובן את השירות למוטבים. בשלות דיגיטלית מאפשרת גם לגופים המממנים והרגולטורים לחזקוהלמידה 

  עבודה עם הארגונים, להגדיל את השקיפות ולשפר תהליכי דיווח ופיקוח.הממשקי 
ית לאור סקירת מודלים של בשלות דיגיטלית של ארגונים בארץ ובעולם, גובש מודל כוללני של מרכיבי בשלות דיגיטל

  :, ומתייחס לשישה ממדים משלימיםבארגונים חברתיים המותאם לשדה החברתי בישראל
  
וכלים טכנולוגיים התומכים בתהליכים  מערכות טכנולוגיה ותשתיות: 

הארגוניים, מטייבים ומייעלים אותם ומבטיחים רציפות הפעילות. כלים 
   .לאיסוף, אחסון, ניהול ואינטגרציה של נתוניםדיגיטליים 

  
  יכולות כלל עובדי: מומחיות ויכולות מיומנויות,

ומנהלי הארגון לעשות שימוש בדיגיטל וטכנולוגיה 
כדי לשפר את עבודתם היומיומית, לפתח חדשנות 

ולאמץ כלים ותהליכים דיגיטליים שיקדמו את הארגון 
  .להשגת מטרותיו

  
תפיסות ועמדות של הנהגת הארגון : מנהיגות ותרבות

ביחס לדיגיטל וטכנולוגיה כחלק חיוני ועובדיו 
באסטרטגיה הארגונית וביחס לשימוש בהם 

   .להשגת מטרות הארגון
 

הארגוניים  כלל המערכים והמבנים שגרות ומבנים ארגוניים:
הארגון וביישום מושכל ואפקטיבי של טכנולוגיות של  התומכים בדיגיטציה

ואג'יליים, תהליכי פיתוח  שגרות ותהליכי עבודה שיתופיים וכלים דיגיטליים.
  וניהול פרויקטים הנעזרים בטכנולוגיה, בנתונים וכלים דיגיטליים. מערך תפקידים מותאם.

 
הארגון להשתמש שלמותם, מהימנותם, תקינותם ונגישותם. היכולת של  :איכות הנתונים הארגוניים דאטה ותובנות:

  .שיפור מתמידלצלחה, לניבוי, ללמידה ור העבודה והשגת התוצאות, למדידת הפובנתונים ככלי לשי
 

פיתוח וניהול של שירותים דיגיטליים למוטבי הארגון, אשר משפרים את מצבם ומשיגים : קשר ושירותים דיגיטליים
 את מטרות הארגון. שימוש בכלי תקשורת דיגיטליים בקשר של הארגון עם מגוון מחזיקי העניין שלו

 
   



  

*דיגיטלית של ארגוניםתובנות מתוך סקר מיפוי בשלות    
  בסקר עלה כי החסמים המרכזיים לפיתוח בשלות דיגיטלית בארגון הם:

  
  תובנות נוספות שעלו מתוך הסקר:

שימוש בכלים טכנולוגיים עדיין אינו חלק שגרתי מרוב 
  :העבודה בארגונים

בעוד שבתהליכים תפעוליים מידת השימוש בכלים 
הרי שבתהליכים ), 3.72טכנולוגיים היא רבה יחסית (

-3היא בינונית ( הםיצוניים מידת השימוש בחפנימיים ו
פיתוח תכניות, שירות  ם:בתהליכי ליבה ארגוניי). 3.25

למוטבים וקשר איתם וקשר עם מתנדבים; השימוש 
  )2.5-2.96בכלים טכנולוגיים הוא במידה נמוכה (

באיזו מידה הארגון עושה שימוש בכלים טכנולוגיים 
 בתהליכי העבודה הבאים:ודיגיטליים 

  

קיים חוסר בכוח אדם מקצועי בתחום מערכות המידע 
  והנתונים בארגונים חברתיים:

המשיבים יש כוח אדם בפחות ממחצית הארגונים 
או  27%מערכות המידע (מנמ"ר   םמקצועי בתחו

נעזרים במיקור חוץ. ב  )31%), עוד כשליש (15%מחלקה 
רק במחצית  אין כל תמיכה או שירות לנושא. 27%

הארגונים המשיבים יש אחראי על נושא הנתונים 
  ).18%או מלאה ( )34%במשרה חלקית (

הבשלות הדיגיטלית היא מירבית כאשר הארגון  עם זאת,
ץ. במיקור חו ת-מערכות מידע הנעזר ת-מעסיק מנהל

בארגונים אלה נרשמה רמת בשלות גבוהה יותר בכלל 
  דים.הממ

 בארגון אחראי על נושא הטכנולוגיה? ישהאם 

  
  אחראי על נושא הנתונים?האם קיים בארגון 

 

  אין מספיק למידה איכותית מנתונים בארגונים:

כמחצית הארגונים המשיבים מדווחים על תרבות של 
למידה מנתונים ושיח פתוח סביב משמעותם. אולם רבע 

שימוש בתובנות ) מהארגונים המשיבים לא עושים 24%(
) אין כלל נתונים 23%ובלמידה מנתונים, ובכרבע (

  שישמשו בסיס ללמידה.

 הניתוח והלמידה מנתונים בארגון?את מתאר  איך היית

  

                                                      

 משיבים.  199ומעלה. לסקר ענו  מיליון  1בקרב עמותות וחל"צ רשומים ברשם העמותות, בתקציב  2022סקר מקוון שבוצע ע"י נובה באוגוסט  *

  



  

  

אינן מתאימות מערכות המידע חברתיים ה ברוב הארגונים
  :לצרכי הארגון, הן מרובות ואינן מסונכרנות

מהמשיבים אמרו כי בארגון יש מערכת מידע כלשהי.  89%
חושבים שהן מתאימות לצרכים ומאפשרות   29%רק 

מהארגונים המשיבים יש ריבוי  30%עבודה יעילה. ב 
  מערכות מידע שאינן מסונכרנות. 

 איך היית מתאר את מערכות המידע בארגון שלכם?

  

בינונית, האוריינות הדיגיטלית בארגונים חברתיים היא 
  :וההכשרה הקיימת אינה מספקת

ההכשרה וההדרכה למיומנויות  )76%(ברוב הארגונים 
טכנולוגיות אינה מסודרת, אלא מבוצעת ע"י עובדים בעלי 

) העמותות 55%ידע המלמדים אחרים.  למרות שבמחצית (
ישנה תכנית הדרכה לתחום הטכנולוגיה,  הגדולות מאוד

בעלי ידע ומיומנות הם  אלהפחות עובדים בעמותות 
, והם גם עושים דיגיטליים ברמה המותאמת לעבודתם

 פחות שימוש בנתונים. 

  

 עד כמה העובדים והמנהלים בארגון שלכם:

  
בנושא  םעובדיהכיצד אתם מפתחים מיומנות וידע של 
  הדיגיטל והטכנולוגיה?

  

  דיגיטלית היא בעיקר עקרונית, ומנהיגות  תרבות
  :ביישום בפועלופחות מתבטאת 

) המשיבים ציינו כי הנהגת הארגון מכירה 68%רוב (
בחשיבות הדיגיטל והטכנולוגיה במידה רבה או רבה מאוד. 

מהמשיבים ציינו כי בארגון מבינים את חשיבות  90%כ 
 51%אבל, הדיגיטל והטכנולוגיה לפעילות הארגון 

מהמשיבים ציינו שיש חששות והסתייגויות משימוש 
ציינו שמנהיגות הארגון  47%רק  ה בארגון.בטכנולוגי

עוקבת במידה רבה/רבה מאוד  אחרי התקדמות הארגון 
מהמשיבים ציינו כי ההנהלה עוקבת אחר כרבע  . בנושא

כי מעודדת כשליש הנושא בצורה מועטה או בכלל לא, ו
 מעט חדשנות דיגיטלית או כמעט לא .

  

 באיזו מידה מנהיגות הארגון:

  

   :מתארת את היחס לעבודה עם טכנולוגיה בארגוןאיך היית 

 
  
  

  


