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מנהלת קהילות דיגיטליות
מינהלתהוקמה , במסגרת שותפות בין מטה ישראל דיגיטלית למכון

כלים וידע בתחום האוריינות , הכוללת משאבים" קהילות דיגיטליות"
הדיגיטלית ומטרתה לצמצם את הפער הדיגיטלי של האוכלוסיות  

.  ברשויות המקומיות( ערבים ואזרחים ותיקים, חרדים)המוחלשות 

את הרשויות בהוצאה לפועל של התכנית ותרכז  תלווה המינהלת
המכליל את כלל " 360מאמץ "בינלאומי ורב מגזרי , מאמץ  ארצי

הרלבנטיים אשר בכוחם לסייע בצמצום הפער השחקנים הקהילתיים 
(  אקדמיה ועוד, ארגוני מגזר שלישי, עסקים, רשות מקומית)הדיגיטלי 

ממוקדת בעבודה מול רשויות המינהלת, כלומר. של האוכלוסייה
.מקומיות אך מחזיקה גם תמונה גדולה ודינאמית

?  למה
.  21-הבמאה " הקרוא וכתוב"אוריינות דיגיטלית היא 

מיליון תושבים שאינם  1.3בישראל קיים פער דיגיטלי משמעותי של 
.בעלי מיומנויות דיגיטליות

דרך  , אנחנו רוצים לצמצם את הפער החברתי בישראל
.החדש והדיגיטלי" הקרוא וכתוב"



תמונת מבט על מיזם קהילות

דיגיטליתישראל מטה 
התווית מדיניות  , תקצוב

וקידום תהליכים ברמה 
הלאומית

קהילות דיגיטליות  מנהלת 
אלכא, וינט'הג

,  ליווי הרשויות, ניהול על
פיתוח ידע והערכה

רשויות  
מקומיות

מפעיל חיצוני
ביצוע



החברה  
החרדית 

אלף220



החברה  
הערבית 

אלף400



אזרחים  
ותיקים 

אלף700



7

מטרת  
התכנית

לצמצם 
את 

הפער 
הדיגיטלי

: הנחת היסוד
הדיגיטציה  

מרחיבה פערים  
ולכן יש צורך  
במיקוד צמצום  
הפער הדיגיטלי

למצוא מנגנון  
אפקטיבי  

ביותר לטובת  
צמצום הפער

התוכן של אוריינות  
דיגיטלית הוא  

הזדמנות לבחון אופני 
פעולה חדשניים 

בממשק בין שלטון 
מרכזי למקומי



?2019במה עשינו 



פיתוח ידע לקידום  
אוריינות דיגיטלית

Best Practice כתיבת
והעולם מהארץ 

יצירת כלי עבודה 
הכשרת  , ומנגנונים למיזם

מנהלי הפרויקט ברשות

גיבוש שלבי עבודה 
המיזם ברשותלהפעלת 



Place your screenshot here

אתר אינטרנטהקמת 
כלי עבודה  , לאיגום ידע

ומתודולוגיות לקידום  
אוריינות דיגיטלית עבור 

רלוונטיםרשויות וגופים 

www.digital-communities.com

http://www.digital-communities.com/


מחקר וניסוי התנהגותי  
בחברה החרדית

ביצוע מחקר להבנת 
חסמים והזדמנויות

סקר וקבוצות מיקוד

פיתוח מוצר והטמעתו  
בחנויות אינטרנט

איסוף דאטה 

https://sidurnik.com/


פורום רשויותהקמת 
וליווי שוטף

היגוי בועדותהשתתפות 

יום התנעה בעיריית ירושלים

שני ימי למידה בין הרשויות  
והשקת הפורום

:ליווי שוטף ברשות
,  גיבוש תכניות עבודה
מיפוי ויצירת חיבורים



מכרז מדידה והערכהפרסום 
ובחירת ספק

גופים התעניינו13

גופים הגישו הצעה4

נבחרה חברת קיימא ושיזף  
רפאלי

המהלך הותנע 
מול כלל הגופים



2020פעולות מרכזיות לשנת 



ליווי רשויות מקומיות

א בהוצאת תכנית  "ליווי כ
עבודה אל הפועל ומדידה  

והערכת הפעולות

הטמעת התכנית 
מעמותת תפוח לרשות

הכשרת הרשות  , התקשרות
וליווי שוטף

ירושלים

חורה

רמלה



מדידה והערכת המיזם

למדידה והערכת  פלייבוקבניית 
כולל השוואה  )מיזם קהילות 

(בינלאומית בנושאי מדידה

גיבוש כלי מדידה אחידים  
לרשויות ולגופים מפעילים

ביצוע סקרים ומחקר מבוסס  
כלכלה התנהגותית

מצב לבדיקת איסוף דאטה חיצוני 
האוריינות והשימושים הדיגיטליים

הדאטהואיגום כל דאשבורדיצירת 
לבחינת מצב האוריינות



לקידום אוריינות דיגיטלית האקתונים
בחברה החרדית והערבית

מפגשי למידה בין הרשויות3

בירושלים וברשויות נוספות" סידורניק"הטמעת מיזם 

בניית מדריך ומודל עבודה למיזם ברשויות נוספות

ופעולות נוספותפיתוח ידע



פרסום קול קורא 
לרשויות נוספות

ראיונות ובחירת רשויות

גיוס והכשרת מנהלי קהילה  
ברשות

ניסוח ופרסום קול קורא



תודה רבה
2020-נתראה ב


