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בשלות דיגיטלית של  
חברתייםארגונים 



פרקטיקותהיכולת של ארגון ליישם באופן מושכל 

וכלים דיגיטליים בתוך תהליכים ארגוניים  

להגיב בצורה הולמת לשינויים בזירה , ועסקיים

לפתח את היכולות הדיגיטליות של  , הטכנולוגית

עובדיו ולהשתמש בכל אלה כדי ליצור ערך עבור 

. לקוחותיו

?מהי בשלות דיגיטלית של ארגונים



?  למה זה טוב לארגון חברתי

, לתכנן. לייעל ניהול שוטף
לנהל ולמדוד את הפעילות  

להשגת התוצאות

,  להשיג תוצאות חברתיות
למדוד אותן ולעקוב אחריהן

לפתח ולספק שירותים  
ממוקדי מוטבים

דיווח ובקרה, שקיפות

:בשלות דיגיטלית מאפשרת לארגונים



בשלות  
דיגיטלית של 

ארגונים  
חברתיים

טכנולוגיה ותשתיות

קשר ושירותים  
דיגיטליים

מודל נובה  
לבשלות דיגיטלית  

של ארגונים  
חברתיים



מערכים ומבנים ארגוניים התומכים בדיגיטציה  
של הארגון וביישום מושכל ואפקטיבי של 

טכנולוגיות וכלים דיגיטליים

, מערכות וכלים טכנולוגיים התומכים בתהליכים הארגוניים
.  מטייבים ומייעלים אותם ומבטיחים רציפות הפעילות

ניהול ואינטגרציה של נתונים  , אחסון, כלים לאיסוף

יכולות עובדי ומנהלי הארגון לשימוש 
בטכנולוגיה בעבודתם היומיומית

יכולות עובדי ומנהלי הארגון לפתח חדשנות  
ולאמץ כלים ותהליכים דיגיטליים

שירותים דיגיטליים למוטבי הארגון

שימוש בכלי תקשורת דיגיטליים בקשר של 
הארגון עם מחזיקי העניין שלו

, שלמותם: איכות הנתונים הארגוניים
תקינותם ונגישותם, מהימנותם

היכולת של הארגון להשתמש בנתונים ככלי 
,  לניבוי, לשיפור העבודה והשגת התוצאות

ללמידה ושיפור מתמיד

תפיסות ועמדות של הנהגת ועובדיו ביחס  
לטכנולוגיה כחלק מהאסטרטגיה הארגונית  
וביחס לשימוש בהם להשגת מטרות הארגון

מודל נובה  
לבשלות דיגיטלית  

של ארגונים  
חברתיים



טכנולוגיה ותשתיות

בשלות דיגיטלית בסיסית
בשלות דיגיטלית

מתפתחת
בשלות דיגיטלית

מתקדמת

אסטרטגיה 
דיגיטלית

,  ברורות לשילוב טכנולוגיהמטרות
צרכים ודרישות הנגזרים מהם

ברורה לשילוב טכנולוגיה  אסטרטגיה
וצרכי מטרות הארגון המבוססות על 

.  הפעילות

התאמת
מערכות  

לצרכים

תומכיםבסיסייםתשתיות וכלים 
.  הליבה הפנימייםבחלק מתהליכי 

נתונים מהמערכות באופן הפקת
. ידני או ממוכן

תשתיות וכלים מתאימים לתמיכה 
תהליכי ליבה פנימיים  וניהול של 
.  וחיצוניים

ממוכנים וידנייםותהליכים כלים
.  לעבודה עם נתונים

מערכות יציבות

לתמיכה  מתקדמיםתשתיות וכלים 
.אבטחת מידע, תהליכי הארגוןבכלל

ממוכניםכלים ותהליכים ,מערכות
.  לעבודה מבוססת נתונים

מערכות מותאמות לצרכי הארגון  
צומחות ומתפתחות, והמשתמשים

סנכרון
ואינטגרציה 
בין מערכות

חלק אינטגרציה וסנכרון ביןואינטגרציה בין מערכותסנכרוןאין
הצלבת נתונים  . מהמערכות

ידנית/חלקית

מרבית  ביןסנכרון ואינטגרציה 
הצלבת נתונים  , המערכות הארגוניות

ממוכנת ואוטומטית



מנהיגות ותרבות

בשלות דיגיטלית בסיסית
בשלות דיגיטלית

מתפתחת
בשלות דיגיטלית

מתקדמת

פרואקטיביות  
הנהלה

של הנהלה  מחויבות מסוימת 
.להטמעה ויישום של טכנולוגיה

ממוקד תחזוקהתקציב 

מחויבות גבוהה ותמיכה אקטיבית   
של הנהלה בכירה להרחבת השימוש  

בראייה כוללת ותואמת  בטכנולוגיה 
. ארגוניותמטרות 

חדשלפיתוח טכנולוגי תקציב מסוים 

בכל  של מנהלים גבוההמחויבות 
לאימוץ  הדרגים ובכל היחידות 

טכנולוגיות מתקדמות

התאמה , לתחזוקהתקציב מספק
טכנולוגיה בארגוןופיתוח

מחויבות  
ותרבות  
ארגונית

לא ודיגיטלטכנולוגיה , נמוכה
נתפסים כחלק משגרת הארגון  

וככלי מרכזי בהשגת המטרות

ודיגיטל טכנולוגיה , גבוהה-בינונית
לעבודה ולהשגת כרלוונטייםנתפסים 

.  מטרות הארגון

נתפסים  ודיגיטל טכנולוגיה . גבוהה
,  כחלק משגרת העבודה בארגון

ומשולבים בכל מקום שהדבר מתאים

חדשנות  
דיגיטלית

בשילוב  בהתנסותתמיכה 
בתהליכים ארגוניים  טכנולוגיות 

חלקיים/מסוימים

טכנולוגית  עידוד יוזמות וחדשנות 
במגוון פעילויות הארגון

תמיכה אקטיבית של ההנהלה  
בתהליכי חדשנות מּונעת טכנולוגיה  

.  בארגון



מומחיות ויכולות, מיומנות

בשלות דיגיטלית בסיסית
בשלות דיגיטלית

מתפתחת
בשלות דיגיטלית

מתקדמת

אוריינות

בעלי אוריינות  מעטיםעובדים 
דיגיטלית ואוריינות נתונים מתאימה  

הוק-ואדהדרכה חלקית . לתפקיד

עובדי הארגון בעלי אוריינות  רוב 
. מתאימה לתפקידם

ומתווה, הדרכההגדרת צרכי 
הדרכה כללי

העובדים בעלי אוריינות מתאימה  כלל 
.לתפקידם

לפיתוחתקציב ותכנית הדרכה 
מיומנויות דיגיטליות

שילוב  
טכנולוגיה  

בהגדרות
התפקיד

של  הדרגתיעדכון ,חשיבה ראשונית
חלק מהגדרות התפקיד

כחלק מהגדרת שימוש בטכנולוגיה
תפקידים מסוימים במטה ובשטח

שימוש בטכנולוגיה הוא חלק
בארגון  מהגדרות כלל התפקידים 

.בהתאמה לאופי התפקיד

ניהול 
מערכות  
א"מידע וכ
מקצועי

שירותי  ,ת-ת מידע מקצועי-מנהלהוק-אד,מיקור חוץ מזדמן
תמיכה וניהול מותאמים להיקף  

הפעילות ומורכבותה

ת וכוח אדם -ת מידע מקצועי-מנהל
שירותי  ,מקצועי בתחום הטכנולוגיה

תמיכה וניהול  מקצועי מותאמים  
להיקף הפעילות ומורכבותה



שגרות ומבנים ארגוניים

בשלות דיגיטלית בסיסית
בשלות דיגיטלית

מתפתחת
בשלות דיגיטלית

מתקדמת

שימוש  
במערכות

בתפקידים  י צוותי מטה ועובדים "ע
לכך בלבדהמחויבים 

, מטה והנהלהי צוות "בעיקר ע
תהליכים פנימיים ותקשורת  לניהול 

ארגונית-פנים

לניהול  , העובדים והמנהליםי כלל "ע
בין  תיאום ושיתוף פעולה , תקשורת

עובדים ובין יחידות

תהליכים  
ושגרות  
נתמכי  

טכנולוגיה

:  מתהליכי העבודה ובעיקרחלק
, בקרה ומעקב אחר ביצועים, תפעול

.  תקשורת פנימית ותיאום

:  מתהליכי העבודה ובעיקרחלק
, בקרה ומעקב אחר ביצועים, תפעול

שירות  , תקשורת פנימית ותיאום
. למוטבים וקשר איתם

פיתוח  : תהליכי העבודה כוללרוב
;  שירותים ודרכי פעולה, תכניות

,  עבודה עם מוטבים ומתנדבים
ממשקים ודיווח לגורמים חיצוניים

ניהול ידע
תיקיות ומסמכים  , לא מאורגן
משותפים

מערך מובנה של  , עקרונות והנחיות
שיתוף מסמכים ותיקיות

המיושמים באמצעות שגרות ונהלים
מערכות דיגיטליות ייעודיות  

.ומותאמות

אבטחת 
מידע  

ופרטיות

מותאמים  , נהלים ותהליכים ברורים
לדרישות החוק והאתיקה ולפעילות 

הארגון

מותאמים  , נהלים ותהליכים ברורים
לדרישות החוק והאתיקה ולפעילות 

הארגון

מותאמים  , נהלים ותהליכים ברורים
לדרישות החוק והאתיקה ולפעילות 

הארגון



דאטה ותובנות מבוססות נתונים

בשלות דיגיטלית בסיסית
בשלות דיגיטלית

מתפתחת
בשלות דיגיטלית

מתקדמת

חשיבה  
תוצאתית

וכלי מדידה תיאוריית שינוי 
לפחותלפעילות אחת דיגיטליים 

הפעילויות יש /בחלק מהיחידות
והערכת תוצאות בסיסי מערך מדידה 

.  תיאוריית שינוי סדורההנשען על 

של  מערך מדידה והערכה יש 
ומעקב אחר תוצאות  תוצאות הארגון 

תיאוריית שינוי סדורההמבוסס על 

תשתית  
נתונים

ללא  , נתונים מועטים או חלקיים
מערכות ייעודיות

מערך נתונים מובנה של חלק 
מנוהל , יחידות הארגון/ מפעילויות 

להיקף פעילות  במערכות מתאימה 
הארגון

, מהימנים, רוב נתוני הארגון שלמים
תקינים וזמינים

מערכות מותאמות וייעודיות  
ניתוח והנגשה של נתונים, לניהול

משילות  
נתונים

נתוני  בקרה מסוימת על איכות 
ופעילות נקודתית לתיקון, הארגון

בקרה וטיוב של נתונים  תהליכי 
בארגוןמרכזיים 

לבקרה  תהליכים ונהלים סדורים 
וטיוב של נתונים

תרבות  
נתונים

מבוססי נתונים  למידהתהליכי 
יחידות הארגון/מפעילותבחלק

תהליכי למידה  , שגרות עבודה
מבוססי נתונים  וקבלת החלטות 

ברוב יחידות המטה ובחלק מיחידות  
עבודה עם מוטבים/השטח

שגרות עבודה וקבלת החלטות  
מבוססות נתונים ותהליכי למידה  

ברוב יחידות  אישיים וארגוניים 
הארגון



שירותים דיגיטליים וקשר

בשלות דיגיטלית בסיסית
בשלות דיגיטלית

מתפתחת
בשלות דיגיטלית

מתקדמת
שירותים  

דיגיטליים  
למוטבים

התנסות בפיתוח ויישום שירותים  
דיגיטליים

בעלי  /דיגיטליםפיתוח שירותים  
.מרכיב דיגיטלי בהתאמה לקהל היעד

תקשורת  
בדיגיטל 

וברשתות  
חברתיות

מידע בסיסי לציבור העברת 
ולמוטבים באתר וברשתות  

.  חברתיות

אינטראקציה בסיסית

אינטראקציה העברת מידע ויצירת 
עם הציבור הרחב ומוטבים  

פוטנציאליים באמצעות כלים  
דיגיטליים

תקשורת הדדית עם מגוון מחזיקי  
.באמצעים דיגיטלייםעניין 

ניטור 
והתאמה  

של ערוצי  
תקשורת  
דיגיטליים

מתמיד של התקשורת בערוצים ניטור
לפי הנתוניםהתאמתה הדיגיטליים ו



נשמח לעזור לכם לקדם בשלות דיגיטלית ובשלות נתונים 
בארגון שלכם

ההכשרה מעניקה לעובדים ומנהלים בעמותות שונות כלים וידע להטמעת עבודה מבוססת  : נתוניםות.מוביליהכשרת 
.  הגדלת האפקטיביות והיעילות, נתונים בארגון ככלי להשגת מטרות

.  הכשרת צוות פנימי לפיתוח והטמעה של עבודה מוכוונת נתונים:  הכשרה ופיתוח של פורום מובילי נתונים בארגון
.   פיתוח יכולות ארגוניות פנימיות וליווי הפורום לאורך הזמן ביישום לאור תכנית עבודה, הקניית ידע וכלים

בניית תפיסה ותוכנית עבודה ליישום עבודה , הגדרת תוצאות ותיאוריות שינוי:  פיתוח אסטרטגיית נתונים ויישומה
עבור צוות  פיתוח יכולות ניהול מבוסס נתונים, שגרות עבודה, IT-התאמת מערכות ה,בניית מערכי מדידה, מבוססת נתונים

.  מוביל ועבור תפקידים שונים בארגון

כלים למשילות , כלי מדידה, אפיון מערכות מידע תומכות, (בורדדש  )לוחות מחוונים : בניית כלים לעבודה עם נתונים
.למידה ושיפור מתמיד ושיפור הניהול והתפעול, למעקב אחר תוצאות. נתונים



נשמח לעזור לכם במסע הבשלות הדיגיטלית שלכם

info@novaproject.orgצרו קשר

.  נתוניםות.מוביליהכשרת 

הכשרה ופיתוח של פורום מובילי נתונים בארגון

פיתוח אסטרטגיית נתונים ויישומה

לעבודה עם נתוניםבניית כלים 
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