

דאשבורד לשיקוף מדד האוריינות הדיגיטלית
ברשות המקומית שלך


ממה מורכב מדד האוריינות?


מיומנויות שונות
בעולם הדיגיטלי


חסמים ומוטיבציות
בשימוש דיגיטלי


נגישות למכשירים 
דיגיטליים


פער דיגיטלי מייצר חוסר שוויון בחברה ויש לו השפעה על האפשרויות

התעסוקתיות, החברתיות והאזרחיות של כל אחד מתושבי היישוב שלך,

מעקב אחר המדד יעזור לצמצם את הפער.

כניסה למערכת

|

שם משתמש

|

סיסמה

שכחתי סיסמה

כניסה למערכת

לשאלות נוספות ושיתופי פעולה
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קהילות דיגיטליות 



בעלי מכשירים דיגיטליים עם חיבור לאינטרנט

גילאים 18-34

14%14%45%

44%29%44%

44%44%44%

32%32%32%

בעלי מכשירים

סמארטפון

טלפון כשר

מחשב

טאבלט

מכשיר פופולרי בשימוש

58%34%42%

 לפי נתוני כלי המדידה

החברה החרדית

מדד דיגיטלי

5.2/ 0

החברה הערבית

מדד דיגיטלי

4.2/10

אזרחים ותיקים

מדד דיגיטלי

7.1/10

תמונת מצב 
ירושלים

לפי שכונהסינון לפי גיל

מיומנות דיגיטלית בתחומי החיים

מיומנות דיגיטלית גבוהה דרושה השקעה בתחום

צרכנות

תקשורת

תעסוקה

אזרחות ומיצוי זכויות

3.5

5.5

3.4

2.5

1.8

6.5

2.3

4.4

0.8

6.2

3.8

8

1.3

5.4

4.9

7.3

3.3

5.2

בריאות

פיננסיים

תאריכי תוכניות התערבותשימוש במחשב

שימושים בכלים דיגיטליים לאורך השנים
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בחברה החרדית יש מודעות כלכלית גבוהה לחיסכון בזמן וכסף,

המהווה מוטיבציה לשימוש דיגיטלי בתחום הפיננסי


לפי נתונים חיצוניים מבנק הפעולים

נתונים אלו מתייחסים לכל תושבי העיר ירושלים


דרך הזמנת התור
לבנק


צריכת שירותים
פיננסיים


מידת השימוש 
באפלקציית הבנק


אפליקציה ואתר
בדרכים דיגיטליות

הגעה לסניףבאמצעות הטלפון

25%25% 50%50%
57%

בכלל לאבמידה מעטהבמידה רבה

100%

24%
25%25%

 לפי נתוני כלי המדידה

4.53.8פנאי ובידור 4

מדד דיגיטלי

6.3/10
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עיריית ירושלים קהילות דיגיטליות 

תמונת מצב 

השוואה בין רשויות

תוכניות התערבות


המדריך המלא לקידום
אוריינות דיגיטלית

אודות הפרויקט

החברה החרדית

החברה הערבית

אזרחים ותיקים



בעלי מכשירים דיגיטליים עם חיבור לאינטרנט

גילאים 18-34

14%14%45%

44%29%44%

44%44%44%

32%32%32%

בעלי מכשירים

סמארטפון

טלפון כשר

מחשב

טאבלט

מכשיר פופולרי בשימוש

58%34%42%

78% משתמשים במכשיר

 לפי נתוני כלי המדידה

לפי שכונהסינון לפי גיל

מיומנות דיגיטלית בתחומי החיים

מיומנות דיגיטלית גבוהה דרושה השקעה בתחום

44.53.8פנאי ובידור

צרכנות

תקשורת

תעסוקה

אזרחות ומיצוי זכויות
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 לפי נתוני כלי המדידה

תאריכי תוכניות התערבותשימוש במחשב

שימושים בכלים דיגיטליים לאורך השנים
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לחברה החרדית בירושלים יש ציון נמוך ואינה ממשת

את פוטנציאל הצמיחה שלה

אזרחים ותיקים

מדד דיגיטלי

7.1/10

מדד דיגיטלי

6.3/10

תמונת מצב 
ירושלים

החברה הערבית

מדד דיגיטלי

4.2/10

עיריית ירושלים קהילות דיגיטליות 

תמונת מצב 

השוואה בין רשויות

תוכניות התערבות


המדריך המלא לקידום
אוריינות דיגיטלית

אודות הפרויקט

החברה החרדית

החברה הערבית

אזרחים ותיקים



החברה החרדית

מדד דיגיטלי מדד דיגיטלי
4.4/10 6.3/10

החברה הערבית

מדד דיגיטלי 7.1/10

ממוצע ארצי

בעלי מכשירים דיגיטליים עם חיבור לאינטרנט

גילאים 18-34

14%14%45%

44%29%44%

44%44%44%

32%32%32%

בעלי מכשירים

סמארטפון

טלפון כשר

מחשב

טאבלט

מכשיר פופולרי בשימוש

58%34%42%

 לפי נתוני כלי המדידה

תמונת מצב 
השוואה בין רשויות

סינון לפי גיל

מיומנות דיגיטלית בתחומי החיים

מיומנות דיגיטלית גבוהה דרושה השקעה בתחום

44.53.8פנאי ובידור

צרכנות

תקשורת
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3.5

5.5

3.4

2.5

1.8

6.5

2.3

4.4

0.8

6.2

3.8

8

1.3

5.4

4.9

7.3

3.3

5.2

בריאות

פיננסיים

 לפי נתוני כלי המדידה

תאריכי תוכניות התערבותשימוש במחשב
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עיריית בית שמש עיריית ירושלים

עיריית ירושלים קהילות דיגיטליות 

תמונת מצב 

השוואה בין רשויות

תוכניות התערבות


המדריך המלא לקידום
אוריינות דיגיטלית

אודות הפרויקט

עיריית ירושלים

עיריית בית שמש

ממוצע ארצי
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תוכניות התערבות
ירושלים

סדר לפי ספק התוכניות ברשות שלי

מדד דיגיטלי

6.3/10

TechBuddy
2019-2020

עמותת תפוח
2019-2020


מצאנו שתוכניות בקבוצת לימוד קטנה,

בצורת לימוד פרונטלית, בנושא תעסוקה –

אפקטיבית במיוחד

החברה החרדית

מדד דיגיטלי

5.2/10


מצאנו שתוכניות בקבוצת לימוד גדולה,

בצורת לימוד פרונטלית, בנושא תקשורת –

אפקטיבית במיוחד

עמותת תפוח
2019-2020

עמותת תפוח
2019-2020

עמותת תפוח
2019-2020


מצאנו שתוכניות בקבוצת לימוד אחד על אחד,

בצורת לימוד פרונטלית, בנושא בריאות –

אפקטיבית במיוחד

מחשבה טובה
2019-2020

TechBuddy
2019-2020

אזרחים ותיקים

מדד דיגיטלי

7.1/10

החברה הערבית

מדד דיגיטלי

4.2/10

עיריית ירושלים

תמונת מצב 

שיתוף מידע

בראייה ארצית

תוכניות התערבות


המדריך המלא לקידום
אוריינות דיגיטלית

קהילות דיגיטליות 

אודות הפרויקט
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גודל קבוצה: 20-30


מכשיר: סמארטפון

צורת לימוד: פורנטלית


מספר משתתפים: 300


גיל ממוצע: 87

שביעות רצון מהתוכנית: 7/10

תחומי חיים שנלמדים בתוכנית:


״בזכות התוכנית מצאתי עבודה

חדשה במשרד, בעבודה אני


עובדת באקסל, במייל ומכינה
מצגות!״

תעסוקה

מדד דיגיטל

6.3/1020%

תיק לקוח

בוגרת התוכנית, 2019

נור קאוסטאעלה

עמותת תפוח

עיריית ירושלים קהילות דיגיטליות 

תמונת מצב 

שיתוף מידע

בראייה ארצית

תוכניות התערבות


המדריך המלא לקידום
אוריינות דיגיטלית

אודות הפרויקט
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שכנות טובה

טיפים מרשויות מקומיות

שיווק ברשות המקומית

פשקווילים יעודיים לתוכנית עוזרים לגייס משתתפים מהחברה החרדיתעיריית ירושלים

לצפייה בכל הטיפים בנושא

הצענו הנחה בארנונה לכל המשתתפים בתוכני מהחברה הערבית – מצאנו מענה גבוהה יותעיריית אום אל פאחם

בעזרת טירגוט מודעת פייסבוק הצלחנו להגיע לילדים של אזרחים וותיקים ובעזרתם רשמנועיריית טמרה

שיתופי פעולה חיצוניים

פשקווילים יעודיים לתוכנית עוזרים לגייס משתתפים מהחברה החרדיתעיריית ירושלים

לצפייה בכל הטיפים בנושא

הצענו הנחה בארנונה לכל המשתתפים בתוכני מהחברה הערבית – מצאנו מענה גבוהה יותעיריית אום אל פאחם

בעזרת טירגוט מודעת פייסבוק הצלחנו להגיע לילדים של אזרחים וותיקים ובעזרתם רשמנועיריית טמרה

תקשורת עם המשתתפים

פשקווילים יעודיים לתוכנית עוזרים לגייס משתתפים מהחברה החרדיתעיריית ירושלים

לצפייה בכל הטיפים בנושא

הצענו הנחה בארנונה לכל המשתתפים בתוכני מהחברה הערבית – מצאנו מענה גבוהה יותעיריית אום אל פאחם

בעזרת טירגוט מודעת פייסבוק הצלחנו להגיע לילדים של אזרחים וותיקים ובעזרתם רשמנועיריית טמרה

נושאים כלליים

פשקווילים יעודיים לתוכנית עוזרים לגייס משתתפים מהחברה החרדיתעיריית ירושלים

לצפייה בכל הטיפים בנושא

הצענו הנחה בארנונה לכל המשתתפים בתוכני מהחברה הערבית – מצאנו מענה גבוהה יותעיריית אום אל פאחם

בעזרת טירגוט מודעת פייסבוק הצלחנו להגיע לילדים של אזרחים וותיקים ובעזרתם רשמנועיריית טמרה

תוכניות שעשו מהפך

עמותת תפוח
2019-2020

TechBuddy
2019-2020

עמותת תפוח
2019-2020

תובנות חשובות

יש יתרון לתוכנית התערבות בקבוצת לימוד קטנה!

קבוצה גדולה דורשת תוכנית במשך זמן ארוך יותר

קבוצה גדולה דורשת תוכנית במשך זמן ארוך יותר

קבוצה גדולה דורשת תוכנית במשך זמן ארוך יותר

מספר משתתפים

החברה החרדית

החברה הערבית

לימוד במחשב הוא הצעד הראשוני בהבנה של שאר המכשירים

המכשיר הפופלרי ביותר בבעלות פרטית הוא סמארטפון

יש מוטיבציה גבוהה יותר לתחום חיים תעסוקה

יש מוטיבציה גבוהה יותר לתחום חיים בריאות

יש מוטיבציה גבוהה יותר לתחום חיים אזרחות ומימוש זכויות

החברה החרדית

אזרחים ותיקים

החברה הערבית

תחום חיים

לימוד פרונטלי של מורה בכתה מגדיל משמעותית את ההבנה של התלמידים

הסבר אחד על אחד בסוף השיעור מקנה תחושה של ביטחון 

הסבר אחד על אחד בסוף השיעור מקנה תחושה של ביטחון 

שיעורי בית עוזרים לתירגול ולהבנת הנושאים

יצירת צוותי עבודה בין התלמידים מחזקת את תחושת המחוייבות לתוכנית

החברה החרדית

אזרחים ותיקים

החברה הערבית

צורת לימוד

פלטפורמה

תוכניות התערבות
שיתוף מידע

עיריית ירושלים קהילות דיגיטליות 

תמונת מצב 

שיתוף מידע

בראייה ארצית

תוכניות התערבות


המדריך המלא לקידום
אוריינות דיגיטלית

אודות הפרויקט



אזרחים ותיקיםהחברה הערביתהחברה החרדית מדד דיגיטלי שם העיר

4.58.93.2אבו גוש 3.1

4.58.93.2בית שמש 2.7

4.58.93.2 5.4

4.58.93.2קרית יערים 5.6

4.58.93.2מטה יהודה 4.6

  20%   20%  20%  20%

לפי עיר | חיפושהצגה לפי מצב סוציו־אקונומיהצגה לפי מחוז ירושלים

4.58.93.2ירושלים 6.3
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תוכניות התערבות
בראייה ארצית

הצגת נתונים על גבי מפה

עיריית ירושליםקהילות דיגיטליות 

תמונת מצב 

שיתוף מידע

בראייה ארצית

תוכניות התערבות


המדריך המלא לקידום
אוריינות דיגיטלית

אודות הפרויקט



אודות הפרויקט
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מיזם קהילות דיגיטליות בישראל מרכז את המאמץ התלת-מגזרי לצמצום הפער


הדיגיטלי ברשות המקומית! המיזם מתמקד בחברה החרדית, הערבית ואזרחים

ותיקים, דרך הקניית מיומנויות דיגיטליות במגוון תחומי חיים.  

הדאשבורד


כלי דיגיטלי לאיגום דאטה ממפעילי תוכניות ההתערבות, הרשויות המקומיות ומגופים חיצוניים. 


הנתונים הינם נגזרת של ניתוחים ואנליזות הנעשים מאחורי הקלעים ומתעדכנים מספר פעמים בשנה. 


 התעדכנו ולעקבו אחרי המדד הדיגיטלי במטרה לעבוד יחד לצמצום הפערים בקהילה שלך 

מדד דיגיטלי


מורכב משלושה משתנים:


1  אוריינות דיגיטלית: פתרון בעיות, ניהול ידע ושימושים בסיסיים באינטרנט


2  התנהגות ונגישות: מוטיבציות, חסמים ונגישות למכשירים ותשתית

3  תחומי חיים: פעולות בתחומים שונים כמו ביצוע עסקאות, התקשרות וניהול ידע

עיריית ירושלים

תמונת מצב 

תוכניות התערבות


המדריך המלא לקידום
אוריינות דיגיטלית

קהילות דיגיטליות 

אודות הפרויקט
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