
 זקנה פעילה  הלאומי לקידום המיזם 

 דיגיטלית  באמצעות אוריינות 

2019ינואר , הצגת תובנות ראשוניות  



  היומיומי התפקוד ושיפור פעילה זיקנה קידום
 בריאות ,חברה בתחומי ותיקים אזרחים של

 .דיגיטלית אוריינות הקניית באמצעות ,וכלכלה

 מטרת המיזם



 האתגר

 שירותים בכל המגזרים נעשים מקוונים•

 דיגיטליתאוריינות חסרי מוגדרים כחצי מיליון אזרחים וותיקים •

o תוכניות קיימותממקבלי השירות בקרב  1%מהווים רק 

 הוליסטית בקרב תוכניות קיימותמומחיות וראייה העדר •
 



 חסמים בקרב מבוגרים

 חסמים תפיסתיים•
,  עבר לא מוצלחניסיון , חוסר שייכותתחושת , העדר הבנת הערך

 דתי/חסם תרבותי, הזמןפרדוקס , חוסר אמון ביכולת ללמוד
 

 חסמים פיזיים•
 ירידה  , מחלה של בן הזוג, חסמים כלכליים

 מוטורייםקוגניטיביים או בכישורים 
 

 חסמים רגשיים•
 העדר  , של בן הזוגאובדן  ,פחד

 תחושת מסוגלות
 

 חסמים מוסדיים•
העדר  , השתתפות גבוהיםדמי , העדר תשתיות פיזיות ופריסת רשת

 .חוסר נגישות, הוראה לא מותאמת, היצע של קורסים  למבוגרים
 



 ללימוד טכנולוגיה סדורה תורה פיתוח 
 תובנות חילוץ     זקנה מותאמות פדגוגיות תפיסות     עדכניים מחקרים

 
 קורסים ויישום פיתוח

 קיימות תשתיות בסיס על     בתחום העוסקות עמותות באמצעות

 
 עתידיים צרכים זיהוי
 להטמעה בסיס יצירת      נוספים תכנים גיבוש

 מטרת הפיילוט

 פיתוח תוך כדי הפעלה



 ירושלים

 קורסים 10התקיימו  2019במהלך •
 במוסד 1-לעצמאיים ו 9מתוכם 

 משתתפים 150-כ כ"סה

  –שיטת הפרסום האפקטיביות ביותר •
 באמצעות אירוע חשיפה, רשות עירונית

 ביקוש לסדנאות לרמות ידע מתקדמות•



 תובנות והמלצות ראשונות

  - סילבוס הקורס והתפיסה בהכשרת המדריכים•

 מהגרים דיגיטליים

הכשרת  , מפגשי חשיפה -גיוס ומיון משתתפים , שיווק•

 הקצאת כוח אדם, הגוף הממיין

תרגול  , מוקד תמיכה טלפונית, עוזרי מדריך - מעטפת•

 גלישה חופשית, בין מפגשים

 OATSמודל , ה"להב - השתתפות/דמי רישום•

 מילגאים, עבודה שעתית - גיוס ושימור צוותי הדרכה•



 תובנות והמלצות ראשונות

הטרוגניות  , העדר טכנולוגיה בכלל ומסייעת - מוסדות•

 מתחים, נוכחות, גיוס משתתפים, רבה ברמת תפקוד

 (?)פעילות שנתית, צוות הדרכה, קבוצות קטנות, חידוד מטרות•

 

,  ירידה תפקודית, העדר ציוד ורשת – מרותקי בית•

 מוטיבציה נמוכה

הגדרת , סיוע בהצטיידות, (מוטבים ומדריכים)גיוס קפדני •

 מטרות אישיות



 

Nothing about us without us 



רמות 2-קורס בסיס ב  
שעות  30בהיקף של   

 עבור נעדרי אוריינות דיגיטלית

 סדנאות נושאיות ארוכות 
שעות 15בהיקף של   

מבחן ממיין/עבור בוגרי קורס הבסיס  

 סדנאות טעימה קצרות
שעות 3-6בהיקף של   

 פתוח לקהל הרחב

 קורס מתקדם 
שעות  30בהיקף של   

בעלי רמת אוריינות בסיסית/ עבור בוגרי קורס הבסיס   

 מענים משלימים
 בינדוריתפעילות ( TTT)סוכני שינוי  -מעטפת קהילתית

גלישה חופשית, תמיכה טלפונית, למידה אונליין –מעטפת טכנולוגיות   

דיילים דיגיטליים –מעטפת בנקודת המפגש   

 המלצה -סל מענים 



 שותפים

ישראל דיגיטלית  
 והאגף לאזרחים ותיקים


