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 "מיזם "קהילות דיגיטליות

 האתגר תמצית

כלומר אינה משתמשת חסרת אוריינות דיגיטלית, ומעלה  18בגילאי ת ישראל כרבע מאוכלוסיי

. מדובר ציה מייצרות עבור איכות החייםטרנט, ואינה נהנית מהתועלות שטכנולוגיה ודיגיטבאינ

וכתוצאה  21-ידיעת ה"קרוא וכתוב" של המאה הלא רכשו את בכמיליון וחצי איש ואישה אשר 

: מדובר בעיקר בשלוש האוכלוסיות הבאות מכך מתקשים  לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם.

 חרדים, ערבים ואזרחים ותיקים.

לטובת צמצום הפער הדיגיטלי, מתוך מטרה לאפשר לאוכלוסיות הנ"ל שיפור באיכות חייהן, מטה 

פיתח שורה של מיזמים ומאמצים, הן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית. מיזם ישראל דיגיטלית 

 הוא אחד ממיזמי הליבה. קהילות דיגיטליות

יפעל וימומש ברמה העירונית והקהילתית מתוך הכרה ביתרונות הרבים של התא היסודי  מיזם זה 

 תשתיות ניצול, לקהילה ותרומה קהילתית אחריות, מובילההנהגה מקומית וקהילתית הזה, כגון 

 הפוטנציאל את למצות כדי עיר בכל שיש וסנכרון המשאבים, חיבור לאינטרנט שמאפשרות קיימות

להגיע לאוכלוסיות הללו במקום בו הן נמצאות, במרחב  יםמבקשאנחנו  .בשילובם הקיים

 כות חייהם.המוניציפלי בו הן מתגוררות ולסייע להם לצמצם את הפער הדיגיטלי לטובת שיפור באי

 קהילה מצמצמת פער דיגיטלי –מיזם "קהילות דיגיטליות" 

לצמצום פערים דיגיטליים ברשות  מגזרי מקומי-ריכוז מאמץ תלתמיזם קהילות דיגיטליות הינו 

הקניית מיומנויות דיגיטליות במגוון תחומי באמצעות  וממוקד באוכלוסיות ספציפיות,  מקומית ה

" המכליל את כלל השחקנים הקהילתיים  הרלבנטיים אשר בכוחם 360"מאמץ  ממקד . המיזם חיים

של לסייע בצמצום הפער הדיגיטלי )רשות מקומית, עסקים, ארגוני מגזר שלישי, אקדמיה ועוד( 

 ה.יהאוכלוסי

יכלול מגוון תכניות, פעילויות והכשרות ייעודיות שמטרתן שיפור המיומנויות הדיגיטליות המיזם  

יותר מתחומי החיים הרלוונטיים אשר יתוארו בהמשך. בהקשר זה יש להדגיש כי באחד או 

מיומנויות דיגיטליות אינן בעלות ערך או חשיבות לכשעצמן, אלא רק בהקשר של מתן כלים 

ואפשרויות בתחום חיים כלשהו כדג': מיומנויות דיגיטליות בשרות תעסוקה, בריאות, מיצוי 

מטרת המיזם להכשיר אוכלוסיות באוריינות דיגיטליות גרידא,  ין כך, אזכויות, פיננסים, פנאי, אי ל

 אלא להכשיר אותם במיומנויות דיגיטליות יישומיות.

 מהי אוריינות דיגיטלית?

כסט היכולות והמיומנויות המאפשר לאדם להתנהל באפקטיביות אוריינות דיגיטלית מוגדרת 

. מעבר ליכולת להפעיל באופן בסיסי ציוד קצה דוגמת מחשב אישי או טלפון חכם, טליתיבסביבה דיג

 :על-מיומנויותאוריינות דיגיטלית מקיפה ארבע 

 איתור, ניהול ואחסון מידע ותוכן דיגיטלי בבטחה - ניהול מידע .1

 תקשור, מגע, שיתוף פעולה, שיתוף וחבירה לאחרים תוך הפגנת הרגלים בטוחים   - תקשור .2



 

2 
 

קניית ומכירת טובין ושירותים, ניהול ענייני כספיים,  - (Transactions)עריכת עסקאות  .3

רישום לשירותים ממשלתיים דיגיטליים ושימוש בהם, תוך הגנה על מידע אישי וכיבוד 

 פרטיותם של אחרים 

הגברת העצמאות והביטחון על ידי פתרון בעיות ומציאת פתרונות תוך  - פתרון בעיות .4

לים דיגיטליים, זיהוי אתרים, קישורים וחלונות קופצים מזיקים, וצורות הונאה שימוש בכ

 דומות 

אי לקיחת חלק בפעילויות או שירותים  – הדרה דיגיטליתחוסר במיומנויות אלו מוביל לכאמור, 

פי רוב ברשת האינטרנט. הדרה דיגיטלית באה לידי ביטוי במספר -המוצעים באופן דיגיטלי, על

 שונים: תחומי חיים

חוסר באוריינות דיגיטלית בסיסית מגביל באופן משמעותי את אפשרויות  – תעסוקה .1

 התעסוקה, ומוביל לפריון נמוך 

אוריינות דיגיטלית בסיסית הינה הכרחית למתן גישה למוצרים ושירותים  – צרכנות .2

 המוצעים באופן מקוון, ומאפשרת צרכנות נבונה בזכות שימוש בכלים להשוואת מוצרים

 ומחירים

חוסר במיומנויות דיגיטליות מגביל ביצוע פעולות בנקאיות בערוצים ישירים  - פיננסים .3

ועלול למנוע שימוש בכלים פיננסיים דיגיטליים )יישומי תשלומים, ניהול חשבון וכו'( אשר 

 חשיבותם הולכת גוברת 

י תקשורת חוסר במיומנויות דיגיטליות בא לידי ביטוי בהדרה מערוצ – חברה ותקשורת .4

גם בחוסר לקיחת -מקוונים דוגמת דואר אלקטרוני או יישומי תקשורת לטלפון החכם, כמו

 חלק במדיה חברתית ורשתות חברתיות 

אוריינות דיגיטלית בסיסית נדרשת לצורך גישה לשירותים  – אזרחות ומיצוי זכויות .5

 ציבוריים דיגיטליים, התנהלות מול מוסדות המדינה ומיצוי זכויות 

אוריינות דיגיטלית בסיסית מאפשרת גישה לספקי בריאות באמצעות ערוצים  – יאותבר .6

 מקוונים, ומאפשרת גישה למקורות מידע ומדיה רלוונטית לאורח חיים בריא  

חוסר במיומנויות דיגיטליות מוביל להדרה ממגוון ערוצי פנאי, תרבות  -  פנאי ובידור .7

 ובידור המוצעים ברשת

 

 מיזםעיקרי ה

בהתאם לצרכיה הייחודיים, תגדיר את תחומי החיים אותם היא מבקשת לקדם מקומית, הרשות ה

 במסגרת המיזם, מתוך רשימת תחומי החיים דלעיל, אשר קובצו לשלוש קטגוריות:  

 תעסוקה .1

 צרכנות, בריאות, פיננסיים ואזרחות .2

 חברה, פנאי ובידור .3

ויות העל יספקו מענה לארבעת מיומנ הפעילויות השונות אשר יוצעו לקידום כל תחום חיים)

 (הדיגיטליות שהוצגו לעיל
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מתוך סל דרך סל פעולות ופרויקטים נבחרים  תחומי החיים שתבחר הרשות לקדם, יוצאו לפועל 

 משפחות פעילות אפשריות: 3של 

: קורסים והכשרות במיקוד באחד קורסים במרכזים קהילתיים להכשרה בסיסית -1סל  .1

הקניית יכולות בדגש חברתי, צרכני או תעסוקתי.   -החיים הרלוונטיים או יותר מתחומי 

הכרת ציוד קצה, שימוש ברשת וגלישה בטוחה.  -ההכשרות יותאמו להעברת תוכן בסיסי

 כך למשל:

  קורסים להכשרת אוריינות דיגיטלית בסיסית ורכישת מיומנויות צרכניות

 וחברתיות

 ית ורכישת מימנויות בסיסיות במיקוד קורסים להכשרת אוריינות דיגיטלית בסיס

 תעסוקתי

סדנאות ואירועים סדנאות ואירועים נקודתיים להכשרה ביכולות ספציפיות:  -2סל  .2

הממוקדים בהרכשת מיומנויות ספציפיות בתחומי החיים שתוארו לעיל. אירועים אלו 

 ייפנו לקהל הרחב, לרבות בעלי מיומנויות דיגיטליות בסיסיות. כך למשל:

  נת השוואות מחיר וקניות ברשתסד 

 אירוע חיפוש עבודה בלוחות מקוונים 

 סדנת כתיבת קורות חיים 

 בסיס שירותים ציבוריים מקוונים -סדנת מיצוי זכויות על 

יוזמות מכל סוג אשר מיועדות יוזמות מקומיות ומודלים חדשים בהתאמה לרשות:  -3סל  .3

י החיים שתוארו לעיל, בהתאם לצרכי להקנות מיומנויות דיגיטליות באחד או יותר מתחומ

-האוכלוסייה המקומית ולשיקול דעתן של הרשות והמפעיל החיצוני. יוזמות אלו יגובשו על

כרותם עם האוכלוסייה יידי הרשות והמפעיל המקומי על בסיס ניסיונם בתחום, ה

. המקומית ולמידה מניסיונם של גורמים מהתחום בארץ ובעולם, בסיוע ובאישור המנהלת

יוזמות מקומיות יהוו לא פחות משליש מהיקף הסיוע. לדוגמאות ליוזמות רלוונטיות, ראה 

 נספח למסמך זה. 

 

 , חלוקת אחריות ובעלי תפקיד מיזםמודל ההפעלה של ה

בתמיכת נציגים מהרשות המקומית , מנהל קהילהייקטור, פרואת המיזם בכל רשות מקומית יוביל 

 וממפעיל חיצוני שייבחר ע"י הרשות )שמאפייניו יפורטו בהמשך(. 

אשר תורכב מנציגי מטה בנוסף, יעמיד מטה ישראל דיגיטלית מינהלת, מינהלת קהילות דיגיטליות, 

מה אלכא, תישא באחריות לתכנון, ניהול ופיקוח על המיזם בר-"ישראל דיגיטלית" וג'וינט ישראל

 הלאומית. 

 מיזםכינון וניהול ההעיקריים ב שחקניםה

גרעין ההנהלה של הפרויקט ברמה  –גרעין ניהול המיזם ברשות המקומית  .1

הקצאה וניהול ועל  המיזם בתחום הרשותהקמת והפעלת המקומית, האחראי על 

  הנדרשים המשאבים
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לקריטריונים גוף חיצוני, שנבחר ע"י כל רשות מקומית בהתאם  –מפעיל חיצוני  .2

על פיתוח המיזם  ותאחרישותף לשהוגדרו ע"י מנהלת "קהילות דיגיטליות", ה

 לברמה המקומית והוצאתו לפוע

מטה לאומית מטעם "ישראל דיגיטלית" והג'וינט,  – מנהלת "קהילות דיגיטליות" .3
המרכז את פעילות הפרויקט ברמה לאומית, אחראי להקצאת המשאבים לפרויקט 

 ולמדידת האימפקט שלו ברמה הלאומית

 

 הגורמים השונים  הגדרת תפקידי

 

  תפקידי מנהלת "קהילות דיגיטליות":

 על של המיזם ברמה הלאומית-ניהול 

  פיקוח והכוונת עבודת הרשויות המקומיות, לרבות ליווי מנהלי המיזמים המקומיים, פיתוח
 והובלת תהליכי לימוד עמיתים

  אישור ההתקשרות עם המפעילים החיצוניים שתבחר כל רשות מקומית וביצוע תיאום ציפיות
 נוסף עמן 

 תכניות העבודה, דו"חות רבעוניים  –תחקור ברשויות הכוונה ואישור תהליכי התכנון וה
 לבחינת תכנון למול ביצוע, סיכומי פעילות שנתיים וכד'.

  העברת תקציבים לרשויות, בהתאם להתקדמות המיזם, לאור פרמטרים שייקבעו מראש למול
 כל רשות

  פיקוח על תהליכי המדידה הנדרשים במסגרת הפרויקט 

 ת המיזם:תפקידי הרשות המקומית במסגר

 הגשת מועמדות להשתתף במיזם 

  )הקצאת "מוביל מיזם בכיר" )ראה בהמשך 

  )הקצאה או בחירה של "מנהל קהילה" )ראה בהמשך 

  הקצאה ותחזוק התשתיות הפיזיות הנדרשות לפעילויות במיזם 

  בחירת המפעיל המקומי, בהתאם לדרישות הסף של המנהלת הלאומית 

 מנהלת "קהילות דיגיטליות"

על, תכנון, הערכה -ניהול

 ומדידה והתוויית מדיניות

 מפעיל חיצוני
 ביצוע

 רשות מקומית 
 קישור מקומי

 דיגיטלית"מטה "ישראל 

 וסיועתמיכה 
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  ניהול המפעיל המקומי, כולל בהיבטי מיפוי תשתיות הרלבנטיות אחריות כוללת על המיזם ועל
 להצלחת המיזם והעמדתן לטובתו

  ניהול תקציב המיזם ותכלול כלל נושאי התקציב למול המנהלת הלאומית ומטה ישראל
 דיגיטלית )שייתמוך את המיזם בהיבטים תהליכיים ככל הנדרש(

 רשות בהתאם לצורך, רתימת הגורמים הרלוונטיים מטעם ה 

  יצירת קשר ראשוני עם שותפים פוטנציאליים ברשות המקומית במגזר הפרטי והשלישי ועם
 נותני חסויות פוטנציאליים למיזם 

  חיבור הפרויקטים בתחום האוריינות הדיגיטלית המתרחשים ברשות בשוטף וכל פעילות
 לימוד הדדי בתחום צמצום הפער הדיגיטלי בעיר למסגרת המיזם, לטובת מניעת כפילויות ו

  פרסום ושיווק התכניות לתושבי הרשות 

  רתימת גורמים רלוונטיים מתוך הרשות )חינוך/רווחה/תרבות/אזרחים וותיקים( אשר יסייעו
 לבעלי התפקידים להשיג את יעדי המיזם

 תפקידי המפעיל המקומי במסגרת המיזם:

 ית במסגרת המיזם פיתוח מודלי פעילות המותאמים לצרכים הייחודיים של הרשות המקומ 

  הכתיבה בפועל יכולה להתבצע ע"י המפעיל,  –כתיבת תכנית עבודה ביחד עם הרשות המקומית
 בהכוונה/ מעורבות של הרשות

  הכשרת סגל המתנדבים שיוציאו את ההכשרות לפועל 

  כתיבת דו"חות רבעוניים לבחינת תכנון למול ביצוע וסיכומי פעילות שנתיים, בשיתוף הרשות
 המקומית 

  בניית מנגנון מדידה ובקרה והוצאתו לפועל 

  יצירה ותחזוק קשר שוטף עם ממשקים רלוונטיים מהמגזרים השונים ברשות 

 

 בעלי תפקידים מרכזיים

 מוביל מיזם בכיר 

 ות לראש העירייה( אשר ישמש בתור הגורם הניהולי הבכיר של המיזם בכיר ברשות )כפוף ישיר 

  משרה( 20%ייבחר מהנהלת הרשות, וימלא את התפקיד במתכונת נע"ת )עד 

 יהיה אחראי על וידוא ביצוע כלל תפקידי הרשות כפי שאלו תוארו לעיל 

 "ישתתף במסגרות לימוד עמיתים ארציות שתיזום מנהלת "קהילות דיגיטליות 

 מנהל קהילה/פרוייקטור

  אחריות תכנון, ביצוע ומעקב על כל רכיבי המיזם  –מנהל פרויקט 

 ידי מוביל המיזם הבכיר מטעם הרשות ויהיה כפוף לו -ייבחר על 

 :תחומי אחריות מנהל הקהילה 

o יישום התכנית ברמת הרשות החל משלבי מיפוי התשתיות והצרכים,  אחריות לתכלול
 דרך תכנון הפעילות והוצאתה לפעול וכלה במדידה ובתחקור הפעילות לאחור 

o תקשורת שוטפת עם המנהלת הלאומית בהתאם לצורך 
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o תקשורת שוטפת עם הרשות המקומית, בהיבטי תכנון, תיאום ותחקור 

o ית השיווק המקומיתתכלול בניית תכנית העבודה ותוכנ 

o ביצוע בקרה על הפעילות השוטפת של המפעיל 

o  העברת דו"חות בקרת ביצוע עיתיים למנהלת )רבעוניים ושנתיים( בתיאום עם המפעיל
 החיצוני

 תקציב המיזם

התקציב  ח לרשות."ליון שימ  3-המיזם יפעל במשך שנתיים ותקציב המיזם יעמוד על כ .1

 ומסכום משתנה בהתאם לגודל הרשות. מסכום קבוע יורכב 

צרכי התקציב כפי שאלו יעלו מתכנית העבודה של הרשות, התקציב הסופי ייקבע בהתאם ל .2

 כל עוד סכום זה אינו עולה על התקציב המקסימלי לאותה רשות. 

הדרך יישום לאור אבני תכנון והבסיס התקדמות ה-תקציב יועבר לרשות בשלבים, עלה .3

ידי מנהלת -כאשר כל מעבר שלב מחייב אישור השלמת השלב הנוכחי על המפורטות להלן

 . המיזם

 

 

 


