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המחקר ומקורות  השערת •

  TTTמודל : ’המלצה א•

שירות  פ גורמי "שת: 'בהמלצה •

:סוגיות רוחביות•

אנגלית  •
נגישות לאינטרנט  •
תשתיות  •
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 בקרב בסיסית דיגיטלית אוריינות בקידום אתגר קיים
  .בישראל וערבים חרדים צעירים של שונות קבוצות

  מענה לתת מנת על ,לבצע שניתן התערבויות ישנן
 .זה לאתגר משמעותי בהיקף דרך פורץ

  השערת
  // המחקר
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מקורות  

ניתוח סקרי דעת קהל
.2016 לשנת ס"למ של החברתי הסקר•
 .2016 הישראלי האינטרנט איגוד סקר•

ראיונות עומק
  .בישראל הערבית בחברה מעשה ואנשי מומחים 10•
  .בישראל החרדית בחברה מעשה ואנשי מומחים 11•

השוואתי-מחקר מידעני
  .העולם ברחבי דיגיטלית אוריינות לקידום חדשניות תכניות 10 איתור•
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המלצות מרכזיות  

צעירים ערבים  

הכשרת מנחים  
)TTT(

שיתוף פעולה  
עם גורמי שירות  

צעירים חרדים 

פוטנציאל להיקף רחב  

בסיסית  אוריינות דיגיטליתרמת  מתקדמת  

אינדיקציה להצלחה

שיתופי פעולה 
,  חברתי, רשויות מקומיות
עסקי  , שירות אזרחי

,  בנקים, קופות חולים
ביטוח לאומי
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סוגיות רוחביות

ידיעת אנגלית      

נגישות לאינטרנט          

תשתיות סלולר         
ופס רחב  
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-TTT:'המלצה א TRAIN THE TRAINERS 

דיגיטליים  שינוי חברתי באמצעות פתרונות : המטרה
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הצעירים הערבים מעוניינים מאוד ללמוד להשתמש במחשב ובאינטרנט ומעדיפים  
ללמוד דרך קורסים פרונטליים בתוך הישוב

95%
89%88%

73%
78%

51%

שימוש באינטרנט שימוש במחשב

דתשיעור שימוש באינטרנט ובמחשב לפי 

נוצרים דרוזים מוסלמים
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האוכלוסייה המוסלמית משתמשת פחות במחשב ובאינטרנט

והצעירים  מהצעירות  60%

רבה או במידה מעוניינים הערבים 
ללמוד להשתמש  רבה מאוד 

ובאינטרנטבמחשב 
)2016סקר איגוד האינטרנט (                       

TTTמודל  –רלוונטיות לצעירים ערבים 
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TTTמודל  –רלוונטיות לצעירים ערבים 

לציבור זה TTT-רלוונטיות של מודל ה

בעיקר באוכלוסייה המוסלמית, יכולות גדולפער •

במחשב ובאינטרנטרצון עז ללמוד להשתמש •

  –פורמליות שיעור משמעותי אינם במסגרות •
ביצירת קשר פרטני קיים צורך 

לצרכיהם תכנית הלימודים צריכה להתאים •
הייחודיים של הצעירים

הנושא שהכי מלהיב את הצעירים הערבים באינטרנט הוא עושר המידע והיכולת ללמוד דברים חדשים

קושי להגיע לצעירים –חוסר מעש 

בגילאי   מהצעירים הערבים  37%

לא השתלבו במסגרת   19-23
לימודים או , פורמלית כמו תעסוקה

.   מעשיתהכשרה 

)2017 ,יחיא 'וחאג מיעארי(
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TTT –  המודל של ארגוןDOT

היכן פועלת התכנית
 ט"אמל ,ת"מזה ,באפריקה מדינות 25-ב תכניות .בקנדה הארגון מטה

 .נפש כמיליון בקרב שפעלו 2001 מאז מאמנים 6,000 של רשת כ"סה .וקנדה

מיון
  ,להצלחה גבוה פוטנציאל בעלי )24-29( צעירים הם התכנית משתתפי
  בעבודות מחסור שיש או ,גבוהה צעירים אבטלת עם בסביבה שנמצאים
  .יוקרה ליצירת ותחרותי קפדני מיון .משתלמות

הכשרת המאמנים
:ההכשרה נושאי .במדינה הארגון במטה שבועות 5 של הכשרה תכנית

 או ליזמות טכנית והכשרה ,דיגיטליים וכישורים תעסוקה ,אישית העצמה
  .העבודה שנת במשך צנוע תשלום .עבודה במציאת עזרה
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:המאמנים הכשרת סילבוס
  אפקטיבית תהיה שהתכנית תפיסה .התכנית משתתפי עם פ"בשת נקבע ההכשרה תוכן

 .ההחלטות קבלת במוקד יעמדו עצמם המאמנים כאשר

:ההכשרות ומקום היעד קהל
  הוא הניסיון כאשר ,בקהילה שנשארו 16-29 בני צעירים הוא ההנחיות של היעד קהל

  המתמחים .גבוהים אבטלה אחוזי עם בסביבות שנמצאים צעירים באוכלוסיות להתמקד
  פעולה שיתופי וכוללים מגוונים הפעילות מרכזי .חודשים 18 עד 10 במשך הנחיות מעבירים

  .חברתי ומגזר עסקי מגזר ,ממשלה עם

:הלימודים תכנית
  StartUp ותכנית ,העבודה לשוק להכשרה ReachUp תכנית .המשתתפים עם סילבוס בניית

  .ליזמות

TTT –  המודל של ארגוןDOT
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:)שנתית בקניה ורואנדה 4תכנית (השתתפות נתוני 
)מסיימים 219( 2013-2017 בין מתמחים 233•

  בהכשרות משתתפים 35,987•

1:155 של הכפלה יחס•
  .כ"סה שעות 60 עד ,ביום שעות 2-4 ,הכשרה שבועות 5•

TTT –  המודל של ארגוןDOT

:מדדי הצלחה

בלימודים המשיכו או עסק פתחו ,עבודה מצאו מהמשתתפים87%•

  .ליזמות פנו מהמשתתפים42%•

  .המשתתפים בקרב26%-ב עלו טכנולוגיים כישורים•

)התכנית לפני 70% לעומת( 90%-ל עלה יומי באופן במחשב שימוש•

 המקומיות קהילותיהם בחיי מעורבות יותר על דיווחו גבוהים שיעורים•

11



עם גורמי שירותשיתוף פעולה :'המלצה ב

  ,בנקים ,חולים קופות( הכרחיים שירותים של שירות גורמי עם פעולה שיתוף•

.דיגיטלית אוריינות "הדרך על" לקדם במטרה )לאומי ביטוח

רחבים לקהלים חשיפה•

  ומיקוד פילוח יכולת•

קיימות בפלטפורמות שימוש•

התכניות ופרסום ללמידה המחשב בעמדות ושימוש בסניפים דיילים הצבת•

ובאינטרנט במחשב לשימוש סרטונים או לקורסים המפנים לינקים•

באתר להשתמש איך שמלמד תוסף•

הרעיון

יתרונות

פעולה דרכי

ההתערבות מתאימה הן  
ערבים והן לצעירים חרדיםלצעירים 
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בהסכמות עם הציבור  הצורך  -אתגר מרכזי •
.  ממשלתיתוהרבנים ורתיעה מהתערבות 

.  בזמן וכסף כמוטיבציית שימוש מרכזיתחיסכון •

מאפשרת לחברה החרדית ללמוד את  ההצעה 
תוך  , הבסיסיים ולרכוש יכולות פרקטיותהשימושים 

.ממשלתיתהפחתת ההתנגדות שגוררת התערבות 

.  היא מאתגרת יותר בעבור הציבור החרדי TTTבסגנון תכנית התערבות ישירה 
.קיצור זמני המתנה ויעילות, שמתרכזת במיצוי זכויותסיכויי הצלחה גבוהים יותר לגישה 

פ עם גורמי שירות"שת –רלוונטיות לציבור החרדי 

במידה

מועטה

לא מעוניינים בכלל

במידה רבה מאוד

במידה רבה

מעוניינים ללמוד להשתמש במחשב  

)  חרדיםצעירים (ובאינטרנט 

)
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ה
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  על שמירה על ללמוד מעוניינים הערבים מהצעירים73%•

  .ברשת ובטיחות פרטיות

  זמני קיצור על ללמוד מעוניינים הערבים מהצעירים44%•

  .במוסדות המתנה

יוזמת שיתוף פעולה עם גורמי שירות צריכה לכלול רכיב מרכזי של , בציבור הערבי
הפחתת חשש מנושאי פרטיות ובטיחות ברשת ודיגיטציה בנושאי בנקאות ואשראי

פ עם גורמי שירות"שת –רלוונטיות לציבור הערבי 

 20%

60%

צעירים ערבים צעירים יהודים

שימוש נמוך באינטרנט  
לצורך קניות ותשלומים

בשירותי בנקאות בציבור הערבי  נמוך שימוש 

25%

50%

ללא חשבון בנק ללא כרטיס אשראי )
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המודל האסטוני   –שירות גורמי שיתוף פעולה עם 

:האסטוניהמודל 

  .דיגיטלית מבחינה מאוד מתקדמת מדינה•

 על יתבססו התשתיות שכל החלטה הממשלה קיבלה ,המועצות ברית התפרקות אחרי ',90-ה בשנות•
 .האינטרנט

  .המחשב לימוד על גדול דגש שמה החינוך מערכת•

.בעולם 17 מקום ,אינטרנט חדירת 91.4% :2016 בשנת•

:פערים

  .השינויים בקצב לעמוד שמתקשה מבוגרת אוכלוסייה•

 .נמוכה דיגיטלית אוריינות רמת בעלת גדולה רוסית קהילה•

.בישראל למצב מאוד דומים אלה היבטים•

.  התערבות לשיפור היכולות הדיגיטליות של האוכלוסייההושקה תכנית  2009בשנת •

.  אלף אזרחים אסטוניים השתתפו בתכנית 100-כ•

15



 .ובנקאות ,תשלומים ,הממשלה עם קשר לצורך באינטרנט השימוש על לימדו מוסמכים מדריכים•
  אלף 20-כ השתתפו בהדרכות .ממשלתיים ובמוסדות תקשורת חברות של בחנויות פעלו המדריכים

.איש

 הטלפון דרך הדרכה על דגש ושם ,ציבוריים ובאירועים בספריות ,קניות במרכזי שהוצב נייד הדרכה תא•
 טכנולוגיות בבעיות 'הדרך על' מענה קיבלו אלף 20-כ ועוד איש אלף 14 עברו ההדרכה את .הסלולרי
.בהן שנתקלו

  אנשים 5,500 ,דיגיטליים בשירותים בשימוש לעזור הייתה עבודתם שעיקר וייעוץ סיוע מרכזי הופעלו•
  .אלה במרכזים נועצו 3,000-כ ועוד הדרכה עברו

.מוגבלויות לבעלי הדרכה על דגש עם ,מקוונת הדרכה תכנית•

המודל האסטוני   –שירות גורמי שיתוף פעולה עם 

:תכנית ההתערבות –המודל האסטוני 
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לקידום אוריינות דיגיטלית באמצעות נותני שירותדגשים 

השונות לאוכלוסיות השיווקי התוכן של תרבותית התאמה•

ממשלה בטפסי לערבית תרגום ליד עברית השארת•

דיגיטלית אוריינות לקידום פעמיות חד הזדמנויות ניצול•

  השירות גורמי בקרב מוכנה שהתשתית קפדנית בדיקה•
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המלצות מרכזיות  

צעירים ערבים  

הכשרת מנחים  
)TTT(

שיתוף פעולה  
עם גורמי שירות  

צעירים חרדים 

פוטנציאל להיקף רחב  

בסיסית  אוריינות דיגיטליתרמת  מתקדמת  

 מארק'בנצ

שיתופי פעולה 
,  חברתי, רשויות מקומיות
עסקי  , שירות אזרחי

,  בנקים, קופות חולים
ביטוח לאומי

6
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המלצות מרכזיות  

סוגיות רוחביות

19

ללא התמודדות עם חסמים אלה החברות הערבית והחרדית יתקשו להגיע 
לרמת האוריינות הדיגיטלית של האוכלוסייה הכללית  



אנגלית בקרב צעירים חרדים וערביםידיעת -אי. 1

  .חרדים צעירים בקרב האנגלית בשפה בקיאות חוסר של קשה בעיה•

.ל"הדוא בכתובת במספרים משתמשים ולכן ,האנגליות האותיות את מכירים שלא חרדים צעירים•

 .מבוגר בגיל זרה שפה בלימוד קושי•

אבל  , גם בחברה הערבית קיימת בעיה של ידיעת אנגלית
. מעט פחות חמורהנראה כי הבעיה 

:השלכות מרכזיות

מתקדמת דיגיטלית אוריינות בקידום קושי•

בתעסוקה וקידום כניסה•

 גבוהה השכלה•

ל"מחו גורמים עם תקשורת•
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החרדיתומחשבים בחברה הנגישות לאינטרנט בעיית . 2

בעיית דיווח עצמי  

מנותקים  מהציבור החרדי  10%רק :של גורם עסקי" שמרנית"הערכה 

לחלוטין מאינטרנט  

אתרים   12-לכניסות  7,000,000-ו" כיכר השבת"לכניסות  3,000,000

2015מובילים בשנת 

:פתרונות קיימים
  

43%
49%

36%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100% באינטרנט  שימוש 
)2016הסקר החברתי (

החרדים הצעירים כלל

חרדיות צעירות נשים

חרדים צעירים גברים

אינטרנט קפה  
שכונתי

אינטרנט  
מסונן

  טאבלט
לפעולות

המומחה  "
"המשפחתי

הגישה הבסיסית לאינטרנט במגזר החרדי לא הערכה שבעיית 
אם כי לא מאפשרת לקדם , כמו בנתונים הרשמייםחמורה 

אוריינות דיגיטלית מתקדמת
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 בישובים ערבייםאינטרנט תשתיות . 3

ערבייםבעיית תשתיות סלולר ופריסת אנטנות בישובים 

יפו-תל אביב        נצרת             סכנין         

 תתבצע בעתיד רחב בפס אינטרנט פריסת התקשורת משרד לפי-רחב בפס אינטרנט

.לפריפריה תגיע ולא המרכז באזור בעיקר
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הצעות לפעולה
בנושא קידום אוריינות דיגיטלית  מחקר 

חרדים וערבים בישראל  בקרב צעירים 

!תודה
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