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גיבוש האסטרטגיה ותוכנית עבודה לאוריינות דיגיטלית תתבסס על שתי סקירות עומק ותהליך תכנון  
נקודתי

תהליך תכנון נקודתיסקירת עומק שנייהסקירת עומק ראשונה

כתיבת תוכנית עבודהגיבוש תוכנית אסטרטגיתל ומיפוי הפעילות בישראל"סקירה בינ

אנו נמצאים בסופה של סקירת העומק הראשונה

ל ומיקום ישראל  "סקירת מדדים בינ
סקירה בינלאומית של תוכניות  , במדדים

לאוריינות  best practices-לאומיות ו
מיפוי הנכסים והתשתיות של  , דיגיטלית

בעלי העניין בתחום בישראל

גיבוש תוכנית אסטרטגית מקיפה  
לקידום תחומי האוריינות הדיגיטלית  

שבמיקוד בהתבסס על תוצרי המחקר  
והמיפוי בישראלל "הבינ

כתיבת תוכנית יישום הפורטת את מהלכי  
התוכנית האסטרטגית על פני השנים 

לרבות אפיון הדרישות  , הקרובות
ו ינוהלו  בהתווית האופן , התקציביות

המהלכים השונים ויצירת כלי מעקב  
ובקרה אחר התקדמות התוכנית
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לסקירת העומק הראשונה בנושא אוריינות דיגיטלית הוגדרו עשר שאלות מנחות  

3

סקירת תוכניות לאומיות לצמצום פערים באוריינות דיגיטליתזיהוי מדדים בינלאומיים לאוריינות דיגיטלית

גיבוש סוגי האוכלוסייה במיקודאפיון תחומי אוריינות דיגיטלית

העיקרייםהידע זיהוי חסמי זיהוי חסמי הגישה העיקריים

לקידום אוריינות דיגיטלית  מוצלחים איתור מהלכים זיהוי חסמי המוטיבציה העיקריים

, רשויות מקומיות, תשתיות ונכסים של משרדי ממשלהמינוף 
קהילות והמגזר השלישי

לשיפור האוריינות הדיגיטליתהתוכניות תועלות 

מטרת פגישה זו הינה להשלים את הסקירה בכל הסוגיות הפתוחות

12

34

56

78

910
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מקורות מידע שנסקרו

גופים רלוונטיים מהמגזר השלישי שפעילותם  
נסקרה לעומק

תפוח

מחשבה טובה

מחשב לכל ילד

וינט'ג

ראיונות עם מומחי תוכן

 רשות התקשוב-רז הייפרמן
 עמותת שחרית ומחנך חרדי-בצלאל כהן
המכון הישראלי לדמוקרטיה–ר גלעד מלאך "ד
המרכז לחקר האינטרנט-גנאים ר אסמאא "ד
 ברק-ראש המרכז להכוון תעסוקתי בבני-שכטר דוד
 ח"קרן קמ-צביקה שרייבר

גופים ממשלתיים שפעילותם הרלוונטית  
נסקרה לעומק

ה"להב

רשות התקשוב

הכוון תעסוקתי

נציבות שירות המדינה

סים"החברה למתנ

נעזרנו במגוון מקורות מידע, לשם הסקירה

הראיונות הללו אפשרו לנו לייצר את מפת התשתיות והנכסים שתשמש אותנו בעת גיבוש התוכנית האסטרטגית

מדדים בישראל
מדד התקשוב
דוח בזק למצב האינטרנט בישראל
ס"הסקר החברתי של הלמ
ל"מדדים בינ
סקירות נוספות בתחום התקשורת בישראל
לרבות , סקירות בתחומי האוכלוסיות המוחלשות

ערבים וחרדים
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 גבולות גזרה–תחומי אוריינות דיגיטלית

תובנות מהסקירה הבינלאומית

הגופים הפועלים בישראל
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כישורים מתקדמיםכישורים בסיסיים

כישורי תעסוקה מתקדמיםכישורי תעסוקה בסיסיים

אוריינות דיגיטלית משיקה לארבעה תחומים עיקריים

ידע דיגיטליגישה

כישורי עובדי ממשלהכישורי תעסוקה

ראוי לבחון אילו מהתחומים מטופלים באופן מספק והיכן נדרשת  , על מנת למקד את תוכנית האוריינות הדיגיטלית של המטה
מעורבות של מטה ישראל דיגיטלית

ציוד קצה  נגישותתשתית

קיום תשתיות  
אינטרנט

נגישות לאינטרנט  
(קווי וסלולר)

יכולות חיפוש מידע
שימוש במייל ובמדיה חברתית
יכולת גלישה בטוחה
שימוש בשירותים ממשלתיים
יכולת למידה עצמית

יכולות מחקר ועיבוד מידע
צרכנות באינטרנט
בנקאות מקוונת

שימוש ביישומי מחשב 
המאפשרים השתלבות בשוק 

יישומי  : לדוגמא, התעסוקה
אופיס

 לימודים במקצועותSTEM*

 כישוריIT ,למשל כישורי פיתוח תוכנה

כגון כישורי  , שליטה בתוכנות דיגיטליות
עיצוב גרפי  

חדירת סמארטפונים  
ומחשבים

אוריינות דיגיטלית

שיפור הכישורים דיגיטליים  
של עובדי המגזר הציבורי

כישורים

*Science, Tech, Engineering & Math

,  דיגיטלייםגיוס כוח אדם בעל כישורים 
דיגיטלייםלרבות מובילים 

הון אנושי דיגיטלי
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חדירת האינטרנט בישראל סבירה

7

הנמצאות באחריות משרד התקשורת, תחום הגישה נוגע בקיום תשתיות תקשורת

תחומי התשתיות והנגישות מטופלים על ידי משרד התקשורת ומצויים במגמת שיפור ועל כן אין צורך במעורבות של מטה ישראל  
דיגיטלית

 בזק ו–אוניברסלית תחת חובת פריסה נמצאות , אינטרנטתשתית בעלות חברות תקשורת שתי-HOT

תשתית האינטרנט בישראל עתידה לעבור קפיצת מדרגה:

בתמורה לביטול ההפרדה המבנית בבזק , עידוד בזק לפריסת תשתיות סיבים אופטיים

 עידודHOTלשדרוג פריסה בתמורה להקלות בפריסה האוניברסלית של החברה

 ביסוס שוק סיטונאי לתקשורת בישראל(הוט, על גבי תשתית בזק ,IBC)

תחומי התשתיות  
והנגישות נמצאים  
באחריות משרד  

התקשורת

97% 91% 90% 86% 83% 82% 82% 78% 75% 67%

, חדירת אינטרנט קווי לבתי אב
*2015, ל"השוואה בינ

*Internetworldstat.com, 2015

14%שיעור החרדים באוכלוסייה הינו , ס"לפי הלמ;2014, סקר התקשוב**
***Akamai’s state of the internet, Q4 2015

גלישה באינטרנט דרך הסלולר מהווה  
אף היא תחליף לגישה דרך מחשב

החדירה גבוהה, בנטרול חרדים

82%

35%

חדירה בקרב האוכלוסייה  
בניכוי חרדים

**חדירה בקרב חרדים

,  בישראלחדירת אינטרנט קווי לבתי אב
מהמנויים הסלולריים בישראל  95%-כחרדים ושאר האוכלוסייה

המציב  , 4Mbps-גולשים במהירות גבוהה מ

את ישראל במקום הרביעי מתוך המדינות  

(מדינות55* )Akamiח "הנסקרות בדו
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ונראה כי חדירת הסמארטפונים מפצה על חדירה נמוכה  , תחום הגישה נוגע גם בציוד הקצה
של מחשבים בעשירונים הנמוכים

הגידול בחדירה ובשימוש בסמארטפונים מהווה פתרון לחסם המחשבים בבתים

35%
57% 62% 75%

2012 2013 2014 2015

**2012-2015, חדירת סמארטפונים

לגישה  השימוש בסמארטפונים מהווה אמצעי תחליפי 
האחרונותונמצא בצמיחה משמעותית בשנים לאינטרנט

(  1-3)אב בעשירונים הנמוכים המחשבים הנמוכה לבתי חדירת 
מהאוכלוסייהחסם בפני חלק נרחב מהווה 

80%

63% 66% 69%

81%

1עשירון  2עשירון  3עשירון  4עשירון 

)%(*2013, 1-4בעלות על מחשב בעשירונים 

כלל 
האוכלוסייה

2013, ס"למ*

"Which, if any, of the following devices do you currently use?: "השאלה שנשאלה;Google ,2015סקר **

ומעלה16הסקר נערך בקרב בני 

)%(*2013, 1-4בעלות על מכשיר סלולרי בעשירונים 

95%

88%
90%

92%
95%

1עשירון  2עשירון  3עשירון  כלל 4עשירון 
האוכלוסייה

מכשירים סלולריים הינם נפוצים בכל שכבות האוכלוסייה, מנגד

2012 2013 2014 2015
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רמת השימושים נמוכה והפעילות הממשלתית מצומצמת יחסית, בתחום הידע הדיגיטלי

דרושה התערבות מטה ישראל דיגיטלית לשיפור היכולות הדיגיטליות של אזרחי ישראל, בהעדר פעילות ממשלתית מספקת

ה"תוכנית להב

ומבנה  , י זכיינים"התוכנית מופעלת ע
התגמולים אינו מעודד את הזכיינים להגיע  

מה שגורם לכך שהיקף  , לקהלים נרחבים
הלומדים בתוכנית הינו מצומצם

  מעורבות הרשות המקומית והקהילה
ה מוגבלת יחסית"במרכזי להב

עמותת מחשבה טובהעמותת תפוח

הפעילות הרשמית בתחום הקניית כישורים  
דיגיטליים לכלל האוכלוסייה הינה מצומצמת  

, המענה החלקי קורא לפעילות עמותות בתחום
שאף היא מצומצמת יחסית לתחומים אחרים

  אחוז מהאנשים אשר
מבצעים קניות באינטרנט  

**באמצעות הסלולר

  אחוז מהאנשים אשר
משתמשים בשירותי  

***בנקאות מקוונת

  אחוז מהאנשים אשר
משתמשים בשירותי  

**רפואה מקוונת

ניכר כי השימושים הבסיסיים משתנים  
במידה ניכרת על פי רמת ההכנסה

,  גם לגבי שימושים מתקדמים
ניכרת שונות רבה 

גולשים המהווים מדגם מייצג של ציבור 1,066הסקר בוצע בקרב מדגם מייצג של -2015ח בזק למצב האינטרנט בישראל "דו**
+13הגולשים בישראל בגילאי 

ומעלה שמשתמשים באינטרנט לתשלום חשבונות20מתייחס לבני –OECD-Measuring the digital economyמתוך ***

47%

38%

64
60

91
84

שימוש באינטרנט 
לחיפוש מידע

ל"שימוש בדוא

הכנסה נמוכה הכנסה גבוהה

דד מ, ציון  אינטרנטי לפי רמת הכנסה
*התקשוב הלאומי

הסקרציוני המדד מחושבים מניקוד הניתן לכל משתנה הנמדד במסגרת -2014, ,מדד התקשוב הלאומי לישראל*

15%
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השתלמויות להכרת  
המחשב ויישומי מחשב

סדנאות הכנה לשוק העבודה  
וריענון כישורי מחשב

כישורי מחשב  
בסיסיים

שירות התעסוקה המשרד לשוויון  
חברתי

תחום התעסוקה  כגוף האמון על , הכלכלהאת שדרוג הפעילות הקיימת בתחום במשרד אך ראוי להשאיר , צורך בשיפוראמנם יש 
בממשלה

הגורמים הרלבנטיים להכשרות ייעודיות לשיפור המעמד  , בתחום כישורי התעסוקה הבסיסיים
שירות התעסוקה ומרכזי הכוון תעסוקתי, התעסוקתי הינם המשרד לשוויון אזרחי

מחוסרי עבודה  מבוגרים

כישורי מחשב  
בסיסיים

מטרה

תכנים

אוכלוסייה

מרכזי הכוון  
תעסוקתי

המרכזים פועלים רק בקרב 
חרדים וערבים

הכשרות מחשב ואינטרנט  
כהכנה לשוק התעסוקה

כישור מחשב בסיסיים
 תוכנות הכרתoffice
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בתי ספר  
מקצועיים לנוער

חיילים
יהודימגזר לא
חרדים***

  מערכות לניהול
משרד

  תחזוקת מחשבים
ורשתות תקשורת

  גרפיקה
ממוחשבת  

  אבטחת מערכות
מידע בארגון  

  תכנות בשפת
JAVA

  בדיקת תוכנה
(QA)

  תחזוקת מחשבים
ורשתות תקשורת

  יסודות בעיצוב אתרי
אינטרנט

  תכנות ופיתוח
אפליקציות

הכשרה מקצועית  
למבוגרים  

תוכנית השוברים  
להכשרה מקצועית

משרד הכלכלה

גם בתחום זה ראוי להשאיר את ההובלה בידי משרד הכלכלה

מצב ישראל במדדים הבינלאומיים הינו טוב יחסית, בתחום כישורי התעסוקה המתקדמים

מדינות143מיקום ישראל מתוך , Network Readiness Index ,2015מדד *
**OECD – Measuring the Digital Economy ,2011הנתון הינו משנת , 2013-המחקר פורסם ב

מענקי התמדה, דמי קיום לגברים חרדים, דמי קיום-קיימים מענקים לתלמידים בקורסים להכשרה מקצועית ***

בעלי מוגבלויות
הוריים-חד
עולים חדשים

מיקום ישראל במדדים  
טובל בתחום הינו "בינ

אחוז המועסקים  
במשרות עתירות ידע  
*מתוך כלל המועסקים

8
143מתוך 

אחוז החוקרים בתעשיית  
המידע מתוך כלל  
החוקרים בסקטור 

**העסקי

1
34מתוך 

נוער

שירות התעסוקה

קורסי מחשבים  
מתקדמים

תקשורת מחשבים
פיתוח אפליקציות

WEB-מובייל ו

מחוסרי עבודה 

הפעילות להקניית כישורי תעסוקה מתקדמים מרוכזת בשירות התעסוקה ובמשרד הכלכלה
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דרושה התערבות מטה ישראל  , בהעדר פעילות מספקת בצד גיוס הון אנושי דיגיטלי והכשרות דיגיטליות להון האנושי הקיים
דיגיטלית

הטמעת דיגיטל בעבודת המגזר הציבורי מחייבת מערך שלם של כישורים שנעדרים היום  
מעבודתו

יש להבטיח כי עובדי הציבור הקיימים הוכשרו  
בתחומי הדיגיטל הדרושים

,  השינוי התפישתי והניהולייש לגייס הון אנושי דיגיטלי שיוכל להוביל את 
הצרכים הרלבנטיים ולהטמיעםאת ולהגדיר 

  האחריות על הכשרת עובדי המגזר הציבורי

גורמים שונים בנציבות שירות המדינה  מתחלקת בין 

והגופים הציבוריים השונים

 הדרכות מסודר להקניית כישורים  זוהה מערך לא

דיגיטליים לעובדים קיימים או מסלול הדרכה  

לעובדים חדשים המתקבלים לשירות המדינה

  בימים אלו מתבצעת הרפורמה בנציבות שירות

ההון האנושישנועדה לשפר את ניהול , המדינה

לים במשרדי  "במסגרת הרפורמה מוכשר דרג הסמנכ

אך  , בתחומים שונים( עובדים800-כ)הממשלה 

של עובדי המדינה בכלל  הדיגיטלית נושא האוריינות 

מסדר היוםהבכיר נעדר ושל הדרג 

סטטוספירוטיכולת

כישורים  
דיגיטליים

אפיון צרכים

ניהול בכיר

גיוס מנהלים בעלי יכולת  
חיבור הצד העסקי עם 

אפיון צרכים  הדיגיטל תוך 
,  (משתמשים וצרכנים)

ממשקים ותהליכים

גיוס מנהלים בכירים ברמת  
ההנהלה להוביל את 

הטרנספורמציה הדיגיטלית

מטה ישראל דיגיטלית השיק תוכנית  
במשרדים  דיגיטליים להכשרת מובילים 

השונים

 לגיוס עובדים בעלי  במסגרת המכרז

הממשלה  לשורות משרדי ITמומחיות 

אך ללא דגש , מומחים4,000-כגויסו 

מספק על תחומי הדיגיטל  

  המטה בוחן מכרז חדש לגיוס מומחי

תוכן ספציפיים בעלי כישורים  

מתקדמיםדיגיטליים 

גיוס והטמעת הכישורים  
כולל  , הדיגיטליים הדרושים

, מסעות לקוח, תוכן דיגיטלי
ניהול מוצר  , מדידת אימפקט

וניהול שירות דיגיטלי
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כישורים מתקדמיםכישורים בסיסיים

כישורי תעסוקה מתקדמיםכישורי תעסוקה בסיסיים

ציוד קצה  נגישותתשתית

קיום תשתיות  
אינטרנט

נגישות לאינטרנט  
(ביתי וסלולר)

יכולות מחקר ועיבוד מידע
צרכנות באינטרנט
בנקאות מקוונת

כישורים
שימוש ביישומי מחשב 

המאפשרים השתלבות בשוק 
יישומי אופיס: לדוגמא, התעסוקה

חדירת סמארטפונים  
ומחשבים

, מוצע כי המטה ימקד את תוכנית האוריינות הדיגיטלית בקידום הכישורים הדיגיטליים בישראל, לפיכך
הן בקרב האזרחים והן בקרב עובדי המגזר הציבורי

המשך המסמך יתמקד בתובנות מרכזיות ממהלכים לשיפור אוריינות דיגיטלית בכל אחד מהתחומים שזוהו

אוריינות דיגיטלית

יכולות חיפוש מידע
שימוש במייל ובמדיה חברתית
יכולת גלישה בטוחה
שימוש בשירותים ממשלתיים
 עצמיתיכולת למידה

ידע דיגיטליגישה

כישורי עובדי ממשלהכישורי תעסוקה

*Science, Tech, Engineering & Math

 לימודים במקצועות*STEM

 כישוריIT ,למשל כישורי פיתוח תוכנה

כגון כישורי  , שליטה בתוכנות מתמחות
עיצוב גרפי  

הון אנושי דיגיטלי

,  דיגיטלייםגיוס כוח אדם בעל כישורים 
דיגיטלייםלרבות מובילים 

שיפור הכישורים דיגיטליים  
של עובדי המגזר הציבורי
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 גבולות גזרה–תחומי אוריינות דיגיטלית

תובנות מהסקירה הבינלאומית

הגופים הפועלים בישראל
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סקרנו הן תוכניות לאומיות והן מהלכים המתמקדים באוריינות דיגיטלית

התוכניות והמהלכים נותחו לשם גיבוש תובנות שתדרכנה את גיבוש התוכנית הלאומית של ישראל

מהלכים ספציפייםתוכניות לאומיות

Ready Set Connect 

ACFE Pilot ProjectGoDigi Australia

Wiltshire OnlineDigital Fife

UK Online Centers

EveryoneOn
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בקרב אוכלוסיות מודרותכישורים בסיסיים

כישורים דיגיטליים בקרב עובדי המגזר הציבוריכישורים מתקדמים לכלל האוכלוסייה

בחיזוק כישורים  , התוכנית לצמצום פערי אוריינות דיגיטלית תתמקד ברמת חדירת הכישורים הבסיסיים
מתקדמים ובניית כישורים בקרב עובדי המגזר הציבורי

התובנות תוצגנה בהתייחס לכל אחד משלושת תחומי המיקוד המוצעים של התוכנית

1

3 2
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תכנים ולמידה

מדריכים

אוכלוסיות

מיקום הלמידה

ייבחנו לאורם של חמישה  ,התוכנית לצמצום פערי אוריינות דיגיטלית בסיסית והמהלכים שירכיבו אותה
פרמטרים מרכזיים

באילו קהלים התוכנית תתמקד?
כיצד מאתרים את האוכלוסייה הרלבנטית?
  כיצד משכנעים את האוכלוסייה להשתתף

?בתוכנית
  איך מוודאים את השלמת המהלך הלימודי ואת

?השימוש ביכולות הנרכשות

מהם המרכזים האידיאליים לתהליך הלמידה?
האם תהליך הלימוד האופטימלי הוא יחידני או קבוצתי?
האם נכון לשאוף ללימוד בבית התלמיד?

באילו תכנים ראוי להתמקד?
מהו תהליך הלמידה הנכון?
 לייצר מערך לימוד אחיד וסגורהאם יש?
  האם ראוי להנגיש את תוכנית הלימוד במגוון

?שפות מיהו הגוף המנהל?
מה תפקידן של העמותות?
 כיצד ניתן לייצר סנכרון בין

?גופים שונים בתחום
מה מקורות המימון הרצויים?
כיצד יש לעקוב אחר תוצאות?

המהלכים שזוהו יוצגו בהתאם לתובנות הללו

מי המדריכים האופטימליים לתוכנית?
האם נכון  ? האם נכון לגייס מתנדבים לפרוייקט

?שיהיו תמריצים למתנדבים
כיצד יש לגייס מדריכים?
כיצד יש להכשיר מדריכים?

17

ניהול
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Wiltshire Online

*Age UK

בספריות ישנם מחשבים ואינטרנט לשימוש כלל האוכלוסייה בחינם ואזרחים אשר מתקשים בתפעול המחשב והאינטרנט**

במסגרת המפגשים האזרחים מגיעים  ,האירועים מתקיימים בספריות ומרכזים קהילתיים במחוז ומפורסמים על ידי עלונים לכל אירוע***

ומתנדבי התכנית מסייעים להם בתפעולם( סמארטפונים, טאבלטים, מחשבים)עם הציוד שלהם 

כלכלית-אוכלוסיית המיקוד לכישורי הבסיס היא הפריפריה החברתית

בעת בניית התוכנית יש להתייחס לערוצי גיוס הלומדים ולוודא שניתן להגיע אליהם

התמקדות באוכלוסיות מודרות דיגיטלית:

אקונומי נמוך-אוכלוסיות ממעמד סוציו

  אוכלוסיית הגיל השלישי

  איתור האוכלוסייה הרלבנטית נעשה על ידי שיתופי פעולה
בעלי קשר ישיר עם , עם ארגונים קהילתיים מקומיים

האוכלוסייה במיקוד

 במספר מהלכים מצומצם נעשתה השקעה בפרסום
שמטרתה לשכנע את האוכלוסייה שבמיקוד להשתתף  

הפרסום הדגיש את תועלות הידע הנרכש. בהכשרה

אך לא בחנו  , המהלכים שנסקרו התמקדו בהנחלת הידע
לאחר מכן שימוש בידע או בהתקדמות הלומד

 התוכנית מתמקדת בהקניית כישוריICT לאוכלוסיית הגיל השלישי במחוזWiltshire

באנגליה  

איתור האוכלוסייה לתוכנית מתבצע במספר דרכים:

 שמנהלת  , *בבריטניההצדקה הגדול עם השלוחה המחוזית של ארגון פעולה שיתוף
קשר ישיר עם אוכלוסיית הגיל השלישי במחוז ובמידת הצורך מפנה אזרחים 

לתוכנית

מגזינים וכרזות ברחבי המחוז  , שיווק התוכנית ופרסומה בעיתונים

שהקשישים פוקדים בקביעות ושמהוות את  , שיתוף פעולה עם ספריות ציבוריות
**המרכז שבו הקשישים ישתמשו במחשב ובאינטרנט

  הספריות מזהות את המבוגרים המתקשים בשימוש במחשב ומפנה אותם אל
התוכנית

 התכנית מקיימת מפגשים ואירועים ביניהם סדרת מפגשים***Spring Online
לשימוש במחשב ובאינטרנט, שמטרתם עידוד והעלאת המוטיבציה בקרב האוכלוסייה

תובנות מרכזיות מהמהלכים שנסקרו
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AFCE Pilot Project

  תכני הלימוד מקיפים את מכלול הנושאים המרכיבים את
, החל מהכרת ציוד הקצה, הידע הבסיסי לשימוש באינטרנט

חיפוש מידע ושימוש באינטרנט לתקשורת  , דרך גלישה
וכלה בשימוש בשירותים ממשלתיים

  לשם השגת אחידות ויעילות בתהליכי הקניית כישורים ראוי
סדורהלייצר תכנית לימודים 

  במספר מהלכים נראו שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים
ICTבעלי ניסיון בתחום הוראת 

 שפות מאפשרת פנייה במגוון הנגשת תוכנית הלימודים
באוכלוסייהלקהל רחב יותר 

  המהלכים שזוהו לא התייחסו לעידוד שימוש מתמשך
הלימודולאפיון התמיכה המסופקת לאחר 

אך שונות רבה בשאלת תהליך  , זיהינו דמיון רב בתכני הלימוד בתוכניות להקניית כישורי הבסיס
הלימוד

במגוון שפות רלבנטיות, בעת בניית התוכנית יש לבחון היכולת לייצר מערכי שיעור ומתווה לימוד סדור ואחיד

*ICDL Base Modules

Learn Localמרכזי למידה ברחבי אוסטרליה בשם 300-הארגון מפעיל כ**

תובנות מרכזיות מהמהלכים שנסקרו

 המטרה היא הקניית כישורים בסיסיים לשימוש במחשב ואינטרנט לאוכלוסיית הגיל

השלישי באוסטרליה

  שיתוף פעולה עם גוף בינלאומי בתחום האוריינות הדיגיטלית שיצר תכנית לימודים סדורה

*:שלבים4הכוללת 

(עכבר, מקלדת)שימוש ראשוני במחשב ולימוד רכיביו -יסודות המחשב

מייל-שימוש באי, חיפוש מידע, גלישה באתרים-שימוש באינטרנט

Word Processing- יצירת מסמכיWord , דרך  ושליחתם שמירתם במחשב

מייל-האי

Spreadsheets- יצירת קבציExcelשימוש בפונקציות בסיסיות  , ושמירתם

(פעולות חיבור וכפל)

 התוכנית הועברה במרכזי הלמידה שלACFE ** על ידי מדריכים מטעמם וכלל תכניה

ICDLנמצאים באתר הרשמי של
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המרכזים האידיאליים הינם מרכזים בפריסה רחבה ,

הנטועים בקהילה ושהטראפיק שלהם הינו מבין  

מרכזים קהילתיים וספריות: כגון, אוכלוסיות המיקוד

מזמינים  , על המרכזים להיות נוחים במיקומם

חשמל וציוד מחשוב  , מיזוג, תאורה)ולאפשר לימוד 

(רלבנטי

  במרבית המהלכים שנסקרו תהליך הלימוד היה

יחידני

  מהלכים שהתמקדו בקשישים חסרי ניידות ובבעלי

מוגבלויות אפשרו גם לימוד בבית החניך 

,  מרכזים קהילתיים ומכללות, המיקומים שזוהו להקניית הידע הבסיסי התמקדו בספריות
כאשר תהליך הלימוד על פי רוב היה יחידני

היתרון הגדול ביותר ביצירת שיתופי פעולה עם ארגונים מקומיים הינו מינוף האינטראקציה הקיימת לארגונים עם האוכלוסיות  
במיקוד

GoDigi

 התוכניתGo Digi מתמקדת בשיפור היכולות הדיגיטליות הבסיסיות  באוסטרליה

מודרותשל אוכלוסיות 

 מרכזים , ממשל מקומי: חוצת מגזריםהתוכנית משתמשת ברשת שותפים

ועמותות שונות, קהילתיים

 שותף מתחייב לארגן אירועים להקניית יכולות דיגיטליות עבור חברי הקהילהכל

 מסייעת באיתור ההיכרות ומערכת היחסים הקיימת עם האוכלוסיות במיקוד

ובהגברת המוטיבציה להשתתפות באירועי הלמידה  האוכלוסיות 

אחת העמותות השותפות הינה עמותת , למשלWindarring Works ,  עמותה

ומפעילה מספר רב של  , שמטרתה קידום ושילוב אוכלוסיות מוגבלות בעיר מלבורן

ביניהן תוכניות לכישורי אוריינות דיגיטלית, תוכניות למטרה זו

תובנות מרכזיות מהמהלכים שנסקרו
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שהינם בעלי  , הקהילהמדריכים מתוך גיוס , ככלל

החניכים ומקל על מקל על איתור , מספקICTידע 

יוצר גיוון נדרש בשפות ורותם את  , תהליך ההכשרה

לתהליךהקהילה 

  כלל המהלכים שנסקרו התבססו על גיוס מתנדבים

להדרכות  

 מעט מאוד מהלכים ייצרו תמריצים למדריכים כדי

ההירתמות וכדי להבטיח כי ההשקעה להעצים את 

בהכשרה ובהדרכה תאריך ימים

Ready Set Connect

התכניתReady Set Connect התמודדה עם הסוגיות הללו בדרך חדשנית

 ומתוך הקהילות  אקונומי נמוך -ממעמד סוציו16-24בגילאי התוכנית מאתרת צעירים

(באינטרנטשימוש במחשב וגלישה )בסיסיים ICTכישורי בעלי , שבמיקוד

 הכוללת  , הכנה להשתלבות בחברות טכנולוגיה מובילותזוכים לתוכנית הצעירים

בסיסייםICTהכשרת המדריכים ללימוד כישורי 

איתור המועמדים נעשה . תהליך איתור המועמדים כולל מעבר על קורות חיים וראיונות

תוך מתן עדיפות לדוברי שפות זרות כדי לאפשר מענה למגוון אוכלוסיות

הצעירים נדרשים להימצא בספריה בקהילה פעמיים בשבוע למשך שעתיים  , בתמורה

כל פעם ולהעניק הדרכות בזמן זה

פעמים רבות מתוך הקהילה  , המהלכים שנסקרו מתמקדים בגיוס מתנדבים, לגבי המדריכים
על מנת להבטיח הצלחה בגיוס החניכים, שבמיקוד

יש לתת את הדעת על תהליך הכשרת המדריכים ועל זיהוי תמריצים שיבטיחו את פעילותם לאורך תקופה ממושכת

תובנות מרכזיות מהמהלכים שנסקרו
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Tinder Foundation

 הסקירה הבינלאומית לימדה כי בדומה לישראל גם שווקים

אחרים מאופיינים בריבוי עמותות וגופים  

  ראוי כי יהיה גוף המתכלל את הפעילויות

  במקצת השווקים ניכר כי התגבש גוף מרכזי המנהל את כלל

המאמצים ורותם את העמותות והגופים השונים 

  על הגוף המתכלל להיות מסוגל לנהל את תקציב הפרוייקט

לעקוב אחר התקדמות  , ולבצע הקצאת משאבים יעילה

הפרוייקט ולכוון את פעילות הגופים המעורבים במידת הצורך  

  רתימת העמותות המכירות את האוכלוסיות והחסמים הייחודיים

לכל אוכלוסייה הכרחית להצלחת התהליך

 יש לבצע מעקב ומדידה אחר התוצאות ואחר השימושים של

החניכים בתוכניות לאחר סיום התוכניות

ריבוי הגופים והעמותות הדרושים להצלחת התוכנית מחייב בניית תהליך המשתף את כלל  
ומנהל ומכוון את מאמצי המהלכים השונים מאידך, הגופים מחד

יש לבחון אילו מהגופים והעמותות עשויים להתאים לתפקיד חשוב זה וכיצד בונים תהליך המביא לשילוב ידיים כאמור

תובנות מרכזיות מהמהלכים שנסקרו

 ארגוןTinder Foundation  הינו ארגון בריטי שמטרתו הקניית כישורים

*"מודרים דיגיטלית"מיליון אזרחים בריטים המוגדרים 12-דיגיטליים לכ

המשמעותיות מביניהן, הארגון מנהל מגוון תוכניות לצמצום פערים דיגיטליים:

UK Online centers**

Learn My Way

Reboot UK

הפך לארגון צדקה פרטי בתמיכת  2010-כפרוייקט ממשלתי וב2004-הוקם ב

המתבטאת בתקציבים ובחשיבה משותפת, ממשלת בריטניה

מרכזים ברחבי  5,000-במסגרת תוכניות אלו הארגון מתכלל ומרכז פעילויות ב

מימון ומחקר בתחום, הכשרות מדריכים, התכנים, ואמון על העברת הידע, בריטניה

  הארגון אף תורם מנסיונו ומהידע שצבר ומלמד מדינות שונות הבונות תוכניות

***דומות

העברת כסף באינטרנט ופתרון בעיות, יצירת מידע, חיפוש מידע, תקשורת: מוגדר לפי היכולת לבצע פעולות בסיסיות שונות באינטרנט*
תוכנית עליה יורחב בהמשך**

לצרפת ולפיליפינים, מסייע לאוסטרליה***
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מימון

ממשלת  : ממספר מקורות וביניהם, הארגון מגייס כספים וסיוע

וארגוני צדקה*** חברות עסקיות,רשויות מקומיות, בריטניה

  הארגון מנתב את המקורות התקציביים לכלל המרכזים שהוא מנהל

בהתאם לפעילותם וצרכיהם

מחקר

 הערכת המצב הדיגיטלי  : מעמיק בשני תחומיםמבצע מחקר הארגון

מוצלחים בארגונים אחרים לצמצום מהלכים ובחינת **** בבריטניה

הפערים

  הארגון מנהל מעקב אחר תכניותיו השונות על ידי שאלונים הניתנים

למשתתפים במהלך ובסוף התכנית כדי ללמוד על האימפקט של 

התוכניות והתועלת המושגת למשתתפים

באמצעותו הוא בונה  , לארגון ידע נרחב בתחום האוריינות הדיגיטלית

תכני לימוד ותוכניות הכשרה למדריכים  

הפועלים בקרב האוכלוסיות  * באמצעות שיתופי פעולה עם הארגונים

הארגון רוכש ידע כיצד לגשת ולפנות לאוכלוסייה זו, שבמיקוד

  הארגון משתתף בפגישות תקופתיות במעמד שר התרבות הבריטי ויתר

הארגונים החשובים בבריטניה הפועלים לצמצום פערים דיגיטליים

ניהול רשת שותפים ידע

הארגון משתף פעולה עם עמותה לחסרי בית בבריטניה, Reboot UKבתוכנית , לדוגמא. האוכלוסייההפועלים במשך שנים עם ארגונים *
 National Health Serviceמשותפת עם התוכנית **

***,Facebook, Vodafone, BTLloyds Banking Group

Go On UK, Ofcom, Llyods Banking Group: חות נבחרים"על בסיס דו****

מרכזי למידה  5,000-הארגון מנהל רשת שותפים של למעלה מ
מתנדבים באמצעותם הוא מוציא לפועל את  15,000-ו, ממוחשבים

התוכניות השונות

החל מגיוס  , המרכזים זוכים לליווי צמוד של הארגון בניהול התוכניות
מדריכים והכשרתם ועד לאיתור האוכלוסיות במיקוד

 הארגון מוציא לפועל תכניות  , על פעילותם השוטפת של המרכזיםנוסף
לעזרה  לדוגמא תכנית , לצמצום פערים דיגיטליים בתחומים ספציפיים

**באינטרנטעזרה רפואית דיגיטליות לקבל יכולות לאנשים חסרי 

הינו דוגמא לארגון המנהל פרוייקט להקניית  Tinder Foundationארגון 
יכולות דיגיטליות תוך שיתוף מספר רב של בעלי עניין וגורמי ביצוע

החוזקה העיקרית של הארגון הינה ביכולת רתימת שותפים למטרות התוכנית דרך סיוע בבניית תוכניות הכשרה לאוכלוסיות  
החל מהתכנים ואופן גיוס המתנדבים ועד מימון  , במיקוד
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מדריכיםתכנים ולמידה מרכזים

,  בבואנו לבחון את ההתאמות לסוגיות המרכזיות המתבצעות בתוכניות להקניית כישורים מתקדמים
התכנים והמדריכים בתוכניות אלו, התחומים בהם יש להתרכז הינם המרכזים

האם נכון לשאוף  ? מה תפקיד המרכז
?ללימוד בבית התלמיד

עד כמה נדרש מדריך להעברת  
?התכנים

יש לפתח מערכות לימודים מקוונות שיאפשרו למידה עצמאית תוך השלמת המעטפת הלימודית על פי דרישה על ידי מרכזי  
הדרכה

לומדים שכבר שולטים ברמת  , לכאורה

התכנים הבסיסית יכולים להתקדם באופן 

עצמאי

 עבור חלק מהלומדים או הנושאים

המתקדמים עשויה להידרש חומרה או 

תוכנה שאינה בנמצא בבית הלומד והמרכז  

עשוי לספק ולחלופין סביבה לימודית  

מונחית מדריך

  למידה עצמית מציבה אתגר בפני

השלמת הקורס על ידי הלומדים

הסקירה זיהתה לצד לימוד עצמאי ומקוון ,

קורסים מתקדמים המתבצעים בהנחיה  

קבוצתית

תפקיד המדריך מתמצה בפתרון  , לעיתים

בעיות ולא בהנחיה לשמה

עד כמה לימוד עצמי ומקוון מתאים  
?לאוכלוסיות במיקוד

 אוכלוסייה בעלת ידע בסיסי וללא  עבור

לימוד  , חסמי מוטיבציה או חשש רבים

וחלקו  ומקוון שחלקו עצמי , משולב

רביםבמהלכים בנוכחות מדריך נסקר 

  תכני הלימוד מוגשים באופן המאפשר

ללומדים לבחור את הנושא וללמוד אותו  

לבד

  זמינות הקורסים באופן מקוון מעודדת

שימוש מתמשך בחומר הלימוד
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מדריכיםתכנים ולמידה

  קיים אתר ובו תכנית לימודים סדורה

כישורים  -הנחלקת לשני פרקים עיקריים 

בסיסיים וכישורים מתקדמים

  בכל פרק ישנם קורסים מקוונים במגוון

–בפרק הכישורים הבסיסיים : נושאים

שימוש  , שימוש ראשוני במחשב

באינטרנט לצרכי תקשורת וחיפוש מידע  

מסחר  –ובפרק הכישורים המתקדמים 

בנקאות באינטרנט ועוד, מקוון

 ניתן לגשת לתכני הלימוד מהבית או

במסגרת מרכזי למידה שהתוכנית מציעה

  התוכנית מגייסת מתנדבים

להדרכות במרכזי הלמידה השונים

  המדריכים אינם מעבירים שיעורים

פרונטליים אלא מסייעים לחניכים  

,  שמבצעים את הקורסים המקוונים

על פי דרישה

מדגימה באופן מצוין כיצד שילוב מרכזי הדרכה   UK Online Centresהתכנית
ותכנים מקוונים מאפשר הקניית כישורי דיגיטל מתקדמים

מרכזים

מרכזי  5,000-התכנית מפעילה למעלה מ

למידה ממוחשבים ברחבי בריטניה

  במרכזי הלמידה קיימים מחשבים וגישה

המרכזים פתוחים לשימוש  , לאינטרנט

הציבור הרחב

  עיקר מרכזי הלמידה מצויים בספריות

ציבוריות ברחבי המדינה

להזין את  אפשרות 

כתובת ביתך ולמצוא  

את המרכז הקרוב 

ביותר אלייך ושעות  

פעילותו

וכן סביב  , הפעילות בתוכנית מרוכזת סביב אתר האינטרנט המספק חומרי לימוד ברמות שונות אליו ניתן לגשת באופן עצמאי
רשת מרכזי למידה נרחבת המאפשרת קבלת תמיכה ממדריכים המתנדבים לתוכנית
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דוגמאות לתוצאות מהלכים

ומתקדמת זוהו תועלות המתמקדות בתועלת  בסיסית אוריינות דיגיטלית לשיפור בסקירת המהלכים 
האישית של המשתתפים ברמת הפרט ובמספר האנשים שהשתתפו ברמת התוכנית

ולא נסקרה מתודולוגיה לבחינת התועלות ברמה המשקית, מיעוט מהתוכניות הגדירו ובחנו תועלות

1.8  מיליון אזרחים ביצעו קורסים מקוונים
*התוכניתבאתר 

י  "עוקב אחר המשתתפים ע** הארגון המנהל
במטרה  , סקרים במהלך התוכנית ואחריה

להבין את האימפקט על הפרט שעבר הדרכה
 מתנדבים לתכנית15,000-כגויסו

Digital Fife

 ארגונים קהילתיים  300-מלמעלה
יכולות  להקניית לקחו חלק בתוכנית 

והוקם , לתושבי המחוזדיגיטליות 
עבורם אתר ייעודי

אזרחים נרשמו  1,250-למעלה מ
לקורסים מקוונים

תובנות מרכזיות מהמהלכים שנסקרו

Wiltshire Online

 מתנדבים130גויסו
לומדים 2,000-למעלה מ

חלק בתוכנית וקיבלו  לקחו 
בסיסיותICTהדרכות 

Ready Set Connect

1,143 מבוגרים קיבלו שיעוריICTבסיסיים
18הצעירים קיבלו  , צעירים סיימו את התכנית

שעות הדרכה במהלכה64
809כשליש ,  שעות הדרכה ניתנו למבוגרים

מאנגליתשאינה מהם בשפה 

2004מאז *
**Tinder Foundation

  במיעוט מהתוכניות שנסקרו נמצא תיעוד
של תוצאות המהלכים

  במקום שיש תיעוד הוא התייחס למספר
ולרוב ללא , האנשים שעברו את ההכשרה

הטמעה/ בחינת שימוש מתמשך

  במיעוט מהתוכניות נעשה מאמץ לזהות
והמאמץ הזה התרכז  , ולכמת תועלות

בתועלות הפרט ולא שאף להקיף את כלל  
כגון צמצום תשלומי  , התועלות המשקיות

הגדלת  , הגדלת ההכנסה האישית, העברה
ההכנסה ממיסוי והגברת צריכה המשפיעה  

ג"על התמ

UK online centers
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 התכנית הינה חלק

מהאסטרטגיה  

הדיגיטלית הלאומית  

בבריטניה

 התכנית החלה בשנת

ומטרתה הכשרת  2013

7עובדי הציבור לרמה 

בסולם האוריינות  

*הדיגיטלית

התוכנית  , בנוסף

מתמקדת בגיוס  

מומחים דיגיטליים  

לשירות הציבורי

2014, ח שנתי"דו: מקור
*-Digital Inclusion Scale  חיפוש מידע, שימוש באינטרנט לצרכי תקשורת–משמעותה 7רמה , שלבים9לאוריינות דיגיטלית בבריטניה בו סולם  ,

מסוכניםשל קבצים זיהוי , הבנה באילו אתרים לבטוח: שימוש בטוח באינטרנט, (צריכת מוצרים, בקשות עבודה, טפסים ממשלתיים)מילוי טפסים מקוונים 
 Vodafone, Credit Suisse, BT: מחברות מובילות כגון**

המתפקדים כרשות התקשוב הבריטית***

הון אנושי דיגיטלי

  איתור הון אנושי דיגיטלי משוק התעסוקה הפרטי

ושילובם בתפקידי מפתח במגזר הציבורי

 רמות  3ההון האנושי הדיגיטלי יגויס לשם גישור על

הכישורים הדיגיטליים שהוגדרו

 רכישת מכלול כישורים  –כישורים דיגיטליים

הבנת מסעות  , דיגיטליים כגון תוכן דיגיטלי

ניהול  , ניהול מוצר, מדידת אימפקט, **לקוח

שירות דיגיטלי ועוד

 הבנת הצד העסקי של צרכי  –אפיון צרכים

המשתמשים ושל תהליכים כדי להפכם 

לדיגיטליים

 הובלת תהליך הטרנספורמציה–ניהול בכיר

הכשרת כלל עובדי המגזר הציבורי

:הכשרת כלל עובדי הציבור לרמת אוריינות בסיסית

כל , מחלקות הממשל עורכות הכשרות דיגיטליות

אחת בהתאם לתחום עיסוקה

 כל מחלקה ממנה רפרנט דיגיטל מתוך כוח האדם

הקיים שמטרתו לסייע לעמיתיו על בסיס יומי

  קיום אירועים ומפגשים בנושאי הטמעה

דיגיטלית בקרב הממשלה

Building a digitally skilled civil service המתמקדת  ממשלתית בריטית הינה תכנית
לעובדי המגזר הציבורי באמצעות גיוס והכשרותICTבשיפור כישורי 

רפרנטים להרכשת  ומינוי תגבור הידע דרך גיוס הון אנושי דיגיטלי והכשרות : התוכנית הבריטית פועלת בשני כיוונים מרכזיים
יכולות דיגיטליות בסיסיות לעובדים קיימים

21
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 התכנית הינה חלק

מהאסטרטגיה  

הדיגיטלית  

בסקוטלנד  הלאומית 

  מטרת התכנית

הקניית כישורי  היא 

הדיגיטל הדרושים  

לעובדי המגזר הציבורי

אפיון  
פערים  

דיגיטליים  
במגזר  
הציבורי

מובילים  
דיגיטליים

 דיגיטליים לתוכנית הכשרה בת חמישה מפגשים  כמובילים בכירים מארגונים ציבוריים מינוי מנהלים

הבנת הפערים הדיגיטליים הקיימים והצורך  ;הצגת התוכנית הדיגיטלית הלאומית: הכוללת

ארגוני המושתת על -שיתוף פעולה בין;העמדת האזרח במרכז;באוריינות דיגיטלית במגזר הציבורי

שיתוף מידע בין גופים ממשלתיים  

 למנהלים להטמיע את השינויים הדיגיטליים בארגונים שלהם ולקדם שיתוף  נועדה לעזור התוכנית

יותריעילה עבודה ארגוני לצורך -ביןפעולה 

 גופים במגזר הציבורי במטרה לקבוע את הכשירות  159הממשלה ערכה סקר בקרב

הדיגיטלית של עובדי ארגונים אלו ולבסס דרך פעולה נכונה לצמצום הפערים הדיגיטליים

ניהול תהליכים ופיתוח  , ניתוח מידע: תחומים עיקריים3-הפערים הנבדקים בסקר מתחלקים ל

*תוכנה

הממשלה ומורכבת משלוש פעולות עיקריותלהגביר את שימושי הדיגיטל בעבודת נועדה התוכנית 

סקוטית  ממשלתית הינה תכנית A skilled and empowered workforceהתכנית 
המתמקדת בהקניית כישורי דיגיטל לעובדי המגזר הציבורי

2020תכנית דיגיטלית לאומית לסקוטלנד : מקור
תכנות;פיתוח ועיצוב אתרים –פיתוח תוכנה ;תכנון עסקי , ניהול פרוייקטים–ניהול תהליכים ;אנליזה של מידע –ניתוח מידע *

תוכנית מובילים דיגיטליים  , הטמעת תהליכים דיגיטליים בממשלה הסקוטית נעשית על בסיס הבנת הצרכים של כל משרד
י מערך הדרכות מקוון"שמיועדת לרתום למטרה זו את הדרג הניהולי הבכיר והקניית יכולות ע

פורטל הדרכות  
מקוונות לעובדים

הקמת פורטל ובו הדרכות מקוונות לעובדים בנושאים שונים

פעולה עם גופים עסקיים בעלי תוכניות לימוד מקוונות להדרכת עובדי המגזר הציבורי-שיתוף

השתתפות העובדים בהדרכות נעשית על בסיס רצון העובדים ולא באופן מרוכז
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 גבולות גזרה–תחומי אוריינות דיגיטלית

תובנות מהסקירה הבינלאומית

הגופים הפועלים בישראל
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תכנים ולמידה

מדריכים

אוכלוסיות

מקום הלימוד

הגופים הפועלים בתחום האוריינות הדיגיטלית בישראל והנכסים שזוהו יוצגו מתוך חלוקה לחמישה  
גורמי המפתח שזוהו

באילו קהלים התוכניות מתמקדות?
כיצד מאתרים את האוכלוסייה הרלבנטית?
  כיצד משכנעים את האוכלוסייה להשתתף

?בתוכנית
  איך מוודאים את השלמת המהלך הלימודי ואת

?השימוש ביכולות הנרכשות

מהם המרכזים בהם מתבצע תהליך הלמידה?
האם תהליך הלימוד הנפוץ הוא יחידני או קבוצתי?
האם קיימות תוכניות לימוד בבית התלמיד?

באילו תכנים התוכניות מתמקדות?
מהו תהליך הלמידה הנפוץ?
 אחידים וסגוריםלימוד האם קיימים מערכי?
האם מונגשות תוכניות לימוד במגוון שפות?

מיהו הגוף המנהל?
מה תפקידן של העמותות?
 כיצד ניתן לייצר סנכרון בין

?גופים שונים בתחום
מה מקורות המימון הרצויים?
כיצד יש לעקוב אחר תוצאות?

מיפוי התשתיות הקיימות בישראל יוצג לפי חמשת גורמי המפתח

מי המדריכים בתוכניות השונות?
האם ישנם תמריצים  , במידה ומתנדבים

?למתנדבים
כיצד מגויסים מדריכים?
כיצד מכשירים מדריכים?

32

ניהול
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*מהאוכלוסייה25%, מיליון1.3-בחינת אוכלוסיית המודרים דיגיטלית בישראל מלמדת כי ישנם כ

מהאוכלוסייה21%המהווים , מיליון איש1.55יניב  , 5-19אומדן הכולל את גילאי . התמקדנו בבוגרים*
בסמארטפוןבמחשב או , האחרוניםנבחן שימוש באינטרנט בשלושת החודשים . 2014, ס"סקר חברתי של הלמ**

מחצית מהאוכלוסייה המודרת הינה מהמגזרים החרדי והערבי

12% 11% 12%
16% 17%

23%
25%

33% 33%

45%

73%

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 75+

שיעור האוכלוסייה שלא משתמשת באינטרנט  
**2014, לפי קבוצות גיל

שימוש באינטרנט-ניכר כי קיים מתאם חיובי בין הגיל לאי

20+

0.7

0.2

0.4
כללי

חרדי  

ערבי

45%
מהאוכלוסייה  

הערבית

55%
מהאוכלוסייה  

החרדית

17%
מהאוכלוסייה  

הכללית

כ "סה
מיליון שאינם 1.3

משתמשים  
באינטרנט

שיעור הלא משתמשים בקרב אוכלוסיות

פילוח כמות האוכלוסייה שלא משתמשת  
**2014, ומעלה20באינטרנט לפי מגזרים בגילאי 

25%
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מחשבה טובהה"להב

תוכנית ממשלתית שמטרתה  
צמצום הפער הדיגיטלי  

בישראל בדגש על הקניית  
כישורים בסיסיים  
לאוכלוסיות מודרות

פרסום ישיר בפרינט והפצה 
השתתפות באירועים וכן  , רוויה

פ ברמה המוניציפלית"שת

אוכלוסיות  
במיקוד

איתור  
האוכלוסיות

הגוף  פעילות 
ומטרותיו

התוכנית פועלת בקרב  
ופריפריה  , ערבים, חרדים

חברתית בכל שכבות הגיל

מנהלי המרכזים אחראים על 
ופועלים , איתור אוכלוסייה

בשיתוף גורמי הרווחה והחינוך  
ומפרסמים  , המקומיים

במקומונים ובהפצה רוויה

תוכניות העמותה מופעלות  
ופריפריה  , ערבים, בקרב חרדים

חברתית לרבות ילדים ונוער  
דורשי תעסוקה חסרי  , בסיכון

ובעלי צרכים  , ידע במחשבים
מיוחדים

מחשב לכל ילדתפוח

בהקניית  המתמקדת עמותה 
יכולות דיגיטליות למגוון  

אוכלוסיות מודרות

מתמקדות  תוכניות העמותה 
ובפריפריה  , ערבים, בחרדים

לרבות ילדים ובני נוער  , חברתית
אוכלוסייה בעלת צרכים  , בסיכון

מיוחדים והאוכלוסייה הבדואית

עמותה המחלקת מחשבים  
לנזקקים ומכשירה את בני  
המשפחה לשימוש בסיסי  

*  במחשב ובאינטרנט

תוכניות העמותה מופעלות  
,  ערבים, בקרב חרדים

,  ופריפריה חברתית
ומתמקדת בילדים כדי להגיע  

לבני משפחותיהם

י  "איתור האוכלוסייה נעשה ע
ועדה באחריות הרשות  

הכוללת גורמי רווחה  , המקומית
וחינוך המאתרת ילדים נזקקים

מרבית הגופים הפעילים כיום כבר מתמקדים באוכלוסיות מודרות

ערבים והפריפריה  , ומתוקף כך מתרכזים באוכלוסיות מודרות כגון חרדים, כל הגופים פועלים לשם צמצום הפער הדיגיטלי
החברתית בכללותה

הרלוונטיותאת הממשלה ואת הרשויות המקומיות מודל הפעילות משלב *
לדוגמא פנייה על ידי שירות התעסוקה לאוכלוסייה במיקוד**

בהקניית  המתמקדת עמותה 
יכולות דיגיטליות למגוון  

אוכלוסיות מודרות

:  י"איתור האוכלוסייה נעשה ע
שיווק בשיתוף העירייה  

שיווק בבתי  , לאוכלוסיות במיקוד
פנייה לאוכלוסייה דרך  , הספר

**חינוך ותעסוקה, גורמי הרווחה
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תובנות לגבי אוכלוסיות במיקוד

איתור וגיוס האוכלוסיות שבמיקוד הינו האתגר המרכזי להצלחת התוכניות

טייבהה "מרכז להב-במיקוד דוגמא לאיתור אוכלוסיות 

  איתור האוכלוסיות במיקוד נעשה בעזרת גורמים הפועלים בקהילה

המכירים את החסמים והצרכים של חברי הקהילה

 גם ברשות המקומית וגופי הסעד  איתור האוכלוסיות במיקוד נעשה

והרווחה המקומיים

 במתנדבים מתוך הקהילות במיקוד להפעלת  נעזרים הגופים השונים

במטרה לשפר את  הלגיטימציה של התוכנית ואת יכולת  , התוכניות

איתור וגיוס הלומדים

 חומרי הלימוד מדגישים את התועלות הרלבנטיות לקהלים השונים

מנת לשפר את המוטיבציה להשלים את הקורס ולהשתמש בידע  -על

הנרכש

  איתור האוכלוסייה במיקוד מתבצע באמצעות שיתופי פעולה עם

,  מחלקת הרווחה העירונית, מערכת החינוך העירונית: גורמים מפנים

גופי גמילה מסמים ומאלכוהול, לשכת התעסוקה

המרכז מאתר אנשים באופן עצמאי על ידי מערכת שיווק  , בנוסף

:הכוללת

עלוני מידע בנוגע לקורסי המרכז ברחבי העיר

 מפגשים בבתי הספר שבמהלכם ניתן הסבר על המרכז על ידי אחד

המדריכים ובסופם כל תלמיד מקבל הזמנה אישית

  דרך נוספת למשיכת אוכלוסייה היא השפעת המשתתפים על הקרובים

(פה לאוזן, חבר מביא חבר)להם 

רתימת הגורמים הקהילתיים הינה תנאי הכרחי להצלחת איתור וגיוס משתתפים לתוכניות
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אוכלוסיות
מחשבה טובהתפוחה"להב

גופים

מרבית תוכניות הלימוד שנסקרו הינן סדורות ואחידות ומתמקדות בכישורי בסיס לשימוש  
במחשב ובאינטרנט

תכנים  
במיקוד

מודרך ומונגש במספר שפות, תהליך הלמידה הנפוץ הינו קבוצתי

הנגשת שפות

תוכניות לימוד  
סדורות

הכרת  : כישורים בסיסיים
המחשב ושימוש ראשוני  

בכלי האופיס השונים

תוכניות הלימוד של  
ה  "מרכזי להב

אחידות וסדורות  
*לכלל המרכזים

חוקרת ומרצה בתחום התקשוב בחינוך, ר רחל ברוך"תכני הלימוד נקבעים על ידי ד*
רהט, טייבה: במרכזים הנמצאים בערים בהן מרבית האוכלוסייה דוברת ערבית כגון**

ל ותקשורת דרך רשתות חברתיות"דוא, חיפוש מידע***
תשלום חשבונות באינטרנט, (ביטוח לאומי, אתרי העירייה)חשיפה לאתרי מידע ושירותים , רשתות חברתיות, ל"דוא****

תכני הקורסים  
או מועברים בעברית

בערבית על פי 
האוכלוסייה במרכז

הכרת  : כישורים בסיסיים
,  יישומי אופיס, המחשב

***שימוש בסיסי באינטרנט
 כישורים מתקדמים לצרכי

מחוץ לגבולות )תעסוקה 
(הגזרה שהוגדרו

תוכניות הלימוד סדורות  
משך כל תוכנית, ואחידות

ונושאיה מוגדרים מראש

הכרת  : כישורים בסיסיים
שימוש  , יישומי אופיס, המחשב

****בסיסי באינטרנט
 כישורים מתקדמים לצרכי

(מחוץ לגבולות הגזרה)תעסוקה 

תכנים בעברית וערבית

מחשב לכל ילד

הכרת  : כישורים בסיסיים
שימוש  , יישומי אופיס, המחשב

****בסיסי באינטרנט

  תוכניות הלימוד סדורות
ועוברות התאמה לפי , ואחידות

הקבוצה המודרכת
 הקורס כולל מבחן והינו תנאי

סף לקבלת מחשב

י התאמת  "הנגשת השפות נעשית ע
לכל אוכלוסייה ניתן  –מדריך 

עיקר  )להתאים מדריך בשפתה 
(הקורסים הינם בעברית וערבית

 ואחידותהלימוד סדורות תוכניות  ,
והן מוגדרות מראש

  בחלק מהתוכניות יש מחקר
לאחר הקורס לבחינת השימוש

  יחידת בוגרים מוקמת לשם
קורסי המשך וסיוע בגיוס לומדים

מרבית תכני הקורסים מועברים 
:  בשפת האם של המשתתפים

עברית וערבית בשילוב למידה  
באנגלית ובעברית לאוכלוסייה  

הערבית
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במרבית התוכניות שנסקרו להקניית יכולות דיגיטליות בסיסיות אותרו מערכי לימוד סדורים  
ואחידים

זאת נדרשת התאמה לשפות השונות  -אך בכל, מערכי לימוד סדורים מאפשרים העברת ידע בצורה אחידה ויעילה לקהל נרחב
בהתאם לקהילה שבמיקוד

דוגמא למערך לימודתובנות לגבי תכנים ולמידה

  הצורך להגיע לאוכלוסייה רחבה ככל הניתן דורש פיתוח תהליכי

שכן הם מאפשרים העברת תכנים  , למידה אחידים וסדורים

לקבוצות גדולות באופן אופטימלי

בכל תוכניות  , הגם שישנה אחידות בתכנים המיועדים להרכשה

, הלימודים מתבצעת התאמה לאוכלוסיית הקורס עם תחילתו

והן מבחינת השפות, הן מבחינת התוכן המועבר

שעות50-היקף הלימוד שנסקר משתנה אך עשוי להגיע לכ

 קיימת חשיבות לבניית תוכנית שתעודד שימוש מתמשך לאחר

הקורס וכן המשך למידה בקורסים מתקדמים

אינטרנט  –עמותת מחשבה טובה 
לגיל השלישי

 מפגשים בני שעתיים24היקף הקורס הינו

לקורס מערך לימוד מפורט המחולק לארבעה פרקים:

מייל  -הקניית שימושי אינטרנט בסייסים ובכלל זה אי-בסיסי
והכרה של המחשב

הרחבת המעגל החברתי של התלמידים על ידי -תקשורת
האינטרנט

אתרי העירייה: חשיפה לאתרי מידע ושירותים-שירותים  ,
תחבורה ציבורית, הביטוח הלאומי

הרחבת עולם התוכן באמצעות האינטרנט בנושאי  -פנאי
תרבות בילוי ופנאי



TASC Consulting & Capital Ministry of Social Equality | June-2016

38

האם תהליך הלימוד  
הנפוץ הוא יחידני או  

?קבוצתי

האם קיימות תוכניות  
?לימוד בבית התלמיד

7–מחשבה טובה 18–תפוח ~30–ה "להב

למידה קבוצתית מודרכת
קיימת פעילות לא , בנוסף

מוסדרת של שימוש עצמאי  
במרכזי המחשוב כאשר מדריך  

פ צורך"נמצא לתמיכה ע

, התכנים אינם זמינים באופן מקוון
אך במקרים מסוימים התלמיד יכול  

לקחת חומר מודפס לביתו

מרכזי הלמידה הינם חלק משמעותי בתהליך הרכשת התכנים ועל כן תוכניות לימוד בבית התלמיד אינן מהוות תחליף לכשעצמן

מרכזים  
להקניית  
כישורי  

אוריינות  
*  דיגיטלית

ערבי

חרדים

17כללי

6

7

12

1

5

4

1

2*

מרכזים בהם מוקנים כישורים בסיסיים ומתקדמים  55נסקרו 

לימודים פרטניים רק לאוכלוסיות  
מיוחדות במקרים בהם הלומדים  

מתקשים לצאת מבתיהם

תהליך לימוד בקבוצה המונה  
לומדים10-15

המרכז בכאוכב בתהליכי הקמה*

למידה קבוצתית מודרכת
בחלק מהקורסים נמצא  , בנוסף

שילוב של למידה מקוונת  
לעיתים בנוכחות מדריך  , עצמאית

פ צורך"שתפקידו לתת תמיכה ע

הלימוד בבית מתבצע כמרכיב  
משלים בלבד לקורס במרכז
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אם כי מרבית המרכזים ממוקמים בגליל העליון והתחתון בקרב האוכלוסייה הערבית  , פריסת המרכזים בצפון הארץ רחבה
הגולן אין מרכזים כלל-ואילו באזור רמת, והדרוזית

מרכזי מחשבה  2-מרכזי תפוח ו8, ה"מרכזי להב14מרכזים מתוכם 24בצפון הארץ קיימים 
טובה

קריית שמונה

חצור הגלילית
ירכא

עכו

נצרת

נצרת עילית

אום אל פאחם

גבעת אולגה גרבייה-אלבאקה 

בית שאן

טבריה

טירת כרמל

*כאוכב

מגדל העמק

אר'מע

מעלות

סחנין
צפת

**קריות

שפרעם

מרכז אחד

שני מרכזים

שלושה ומעלה

המרכז בתהליכי הקמה*
אחד בקריית מוצקין, מרכז אחד בקריית ים**

מרכזי הכוון תעסוקתי12בנוסף בצפון הארץ ישנם ***

צפון
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וישנן ערים רבות בהן קיימות  , פריסת המרכזים במרכז הארץ דלה לאור כמות האוכלוסייה ויחסית לכמות המרכזים בצפון הארץ
אוכלוסיות מודרות שאין בהן אף מרכז למידה אחד

טירה
כפר סבא

טייבה

תל אביבבני ברק

בת ים

בית שמש

חולון

לוד

אלעד

ירושלים

רמלה

קריית מלאכי

מרכז אחדקריית גת  

שני מרכזים

שלושה ומעלה

מודיעין עילית

אור יהודה

מרכזי מחשבה  5-מרכזי תפוח ו7, ה"מרכזי להב10מרכזים מתוכם 22במרכז הארץ קיימים  
טובה

מרכז

מרכזי הכוון תעסוקתי  11בנוסף במרכז הארץ קיימים *
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כאשר רוב מוחלט של המרכזים מתמקדים באוכלוסייה הכללית, פריסת המרכזים בדרום הארץ מרוכזת בבאר שבע וסביבותיה

באר שבע

דימונה

אילת

אופקים
נתיבות

ערד

רהט

מרכז אחד

שני מרכזים

שלושה ומעלה

מרכזי ותפוח  3-וה"להבמרכזי 6מרכזים מתוכם 9הארץ קיימים בדרום 

דרום

מרכזי הכוון תעסוקתי8בנוסף בדרום הארץ קיימים *
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השימוש בבתי ספר כמקום למידהיש לבחון את ישימות *

ציבוריים בעלי פוטנציאל לשימוש כמרכזי הדרכות-מרכזים קהילתיים

ספריות ציבוריות סים"מרכזי החברה למתנמרכזי מפעל הפיס
(בבעלות משרד התרבות)

ספר של הרשויות  -בתי
המקומיות

700-כ700-כ מאות רבות600-כ

מועדוני  , אשכולות פיס
נוער וגיל הזהב בפריסה  

ארצית ובחלקם גם  
כיתות מחשבים

מרכזים בפריסה ארצית  
המפעילים פעילויות  

שונות לקהילה

שייכות למשרד  
,  התרבות והספורט

פזורות ברחבי הארץ  
וברובן כיתות מחשבים

חטיבות ותיכונים של  
הרשויות המקומיות  
ברחבי הארץ יכולים  

לשמש כמקום למידה  
*בתום יום הלימודים

קיימות בנמצא תשתיות רבות השייכות לגופים שונים אותן ניתן למנף לצרכי תוכניות אוריינות דיגיטלית

קיימים מרכזים  , נוסף על המרכזים הייעודיים לאוריינות דיגיטלית ולמרכזי הכוון תעסוקתי
נוספים שניתן לבחון את התאמתם לתוכניות לאוריינות דיגיטלית
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שלב
מחשבה טובהתפוחה"להב

גופים

תמריצים 

הכשרה

איתור

  המדריכים הינם עובדי זכיין
פרטי שמפעיל את כל המרכז  

כמכלול
  דרישת הסף לגיוס מדריכים

היא ידע בתחום הדיגיטלי

  הכשרת המדריכים נמצאת
, ה"להבבאחריות מטה 

ואורכת מספר שבועות 
(שעיקרם התלמדות וחפיפה)
הזכיין מחויב  , בנוסף

בהעברת חמישה ימי הדרכות  
למדריכים בשנה

המדריכים זוכים לשכר 
מהזכיין המפעיל את המרכז

אך משותפת לכולם הדרישה כי המדריכים יהיו  , במדריכים מקצועייםוהאחרים משתמשים מפעילים מתנדבים חלק מהגופים 
ויכולת הדרכהבעלי ידע דיגיטלי 

,  איתור מדריכים: מיפוי מערכי המדריכים צריך להיבחן על בסיס שלושה שלבים מרכזיים
הכשרתם והתמריצים הניתנים להם

מחשב לכל ילד

  המדריכים הינם עובדי
חברה זכיינית

  הידע הדיגיטלי ויכולות
ההדרכה של המדריכים  

החברה  באחריות הינם 
הזכיינית

העמותה לא מעבירה הכשרה  
אלא רק  , מיוחדת למדריכים

בוחנת את תפקודם השוטף 
דרך סקרים המועברים  
לאוכלוסיות המודרכות

המדריכים זוכים לשכר 
מהחברה הזכיינית

  המדריכים הינם עובדי
העמותה להוציא בקורסים  
מתקדמים בהם המדריכים  

הם עובדי גופים אחרים

העמותה מגייסת ומכשירה  
את המדריכים על פי תוכנית  

,  הכוללת היבטי ידע, סדורה
הדרכה ותיאום לגבי מטרות  

העמותה

, המדריכים זוכים לשכר
שעות הכנה נלקחות בחשבון 

וניתנת גמישות

,  מרבית המדריכים זוכים לתגמול
אם עבור שירות  , אם כמשכורת

ואם במלגה לסטודנטים

  מרבית המדריכים הינם
יתר  , עובדי העמותה

המדריכים הינם מתנדבים  
מהשירות האזרחי הלאומי  

וסטודנטים

העמותה מגייסת ומכשירה  
את המדריכים על פי מתודת  
הכשרה סדורה המותאמת  

לפי סוג המדריכים
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מיפוי הגופים היכולים לשמש כגוף מנהל ומתכלל ראוי כי יתבצע לאור היכולות הנדרשות  
באופן נרחבלניהול תוכניות להקניית כישורים בסיסיים ומתקדמים

ראוי כי ימונה גוף מתכלל  

עמותות לנוער בסיכון  ,  משרד הרווחה, ביטוח לאומי: לדוגמא* 

זיהוי וגיוס  
האוכלוסייה 

מחקר

ניהול כלל  
המערך

ניהול 
תחומי הידע

מיקומים  
ומדריכים

:מעמיק בתחום האוריינות הדיגיטליתמחקר ניהול 
 לרבות אפיון מדדים דרושים, ומהעולםחות רלבנטיים ומדדים מהארץ "ידי דועל אמידת הפערים הדיגיטליים
 הפעריםמהלכים לצמצום לצורך גיבוש אחרים בארץ ובעולם מהלכים מוצלחים בארגונים בחינת

ארגונים ציבוריים  , רשויות מקומיות, גופי ממשלה: שבמיקודשיתוף פעולה נרחב עם ארגונים הפועלים בקרב האוכלוסיות 
לגייס את האוכלוסיות שבמיקודעל מנת וארגונים אחרים 

שיתוף פעולה עם גורמים בעלי ידע נרחב בתחום האוריינות הדיגיטלית לצורך גיבוש תכני לימוד ומערכי שיעור לתוכניות  
והנחלת והתאמת הידע בקרב כלל הגופים הרלבנטייםהשונות 

:  גורמים רלוונטיים לצורך יצירת רשת מרכזים כלל ארצית וניהולה על ידימיפוי כלל המרכזים הזמינים לשם איתור ורתימת 
  הכשרת מנהלי מרכזים ושמירה על קשר רציף עימם
סיוע למנהלי המרכזים בגיוס מדריכים למרכזיהם ובניית תכנית הכשרה סדורה למדריכים
סיוע בשימור מנהלי המרכזים ומדריכיהם

לצורך גיוס כספים וסיוע, חברות עסקיות ועמותות: יצירה ושמירה על קשר רציף עם גופים רלוונטיים
  רתימת משרדי הממשלה הרלבנטיים לצורך גיוס כספים וסיוע ליצירת תוכניות יעילות
 פרויקט  המקורות לכל ניהול מעקב אחר התוכניות  בדגש על מידת השפעתן  לצורך הקצאה יעילה של
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פעילות
גוף

מחשבה טובה  , תפוח, ה"להב, עוד טרם הבנת מערך השיקולים הממשלתי הקשור בהתקשרויות
הינם גופים בעלי פוטנציאל לשמש כמתכללים, סים"וינט והחברה למתנ'וכן הג

יש לשקול מיהו הגורם המתאים לתכלול המהלכים השונים לקידום האוריינות הדיגיטלית ברמה הלאומית וכיצד רותמים את כלל  
הגופים המעורבים

זיהוי וגיוס האוכלוסייה 

מחקר

ניהול כלל המערך

ניהול תחומי הידע

מיקומים ומדריכים



TASC Consulting & Capital Ministry of Social Equality | June-2016

תכנים ולמידה

מדריכים

אוכלוסיות

מקום הלימוד

ה עד כה"ראוי לחלץ תובנות עיקריות גם מפעילות להב

.  אוכלוסיית היעד לא הוגדרה כראוי
שאינם , מרבית הלומדים הם תלמידים בגילאי בתי ספר

אמורים להיות במוקד הפעילות

רמת ניצול מרבית המרכזים הינה מוגבלת ביותר

פעילות להבה מתרחבת  , למרות זאת
13הוחלט על הקמת :2010, מרכזים2003:15)

(לאחרונה הוחלט על הרחבה נוספת, נוספים

חומרי  , הגם שמרבית הלומדים הינם תלמידי בתי ספר
הלימוד והתכנים לא תואמו עם משרד החינוך

בקרה והמעקב מרוכזים בכמות  ה
שעות ההדרכה

 תוכניות המרכזים השונים כוללות
למידה חופשית בתמיכת  20%

מדריך ללא הגדרת אוכלוסייה או 
תחום יעד

 מעקב אחר תוצאות הלימוד  אין
והטמעת השימוש

בעת בניית התוכנית האסטרטגית יש לשים לב בפרט לנושאי הגדרת היעדים והיכולת לייצר ביקוש לקורסים

  המדריכים הינם עובדי הזכיין ואינם בהכרח חלק
מהקהילה שבמיקוד

  מנהלי המרכזים אינם מהקהילה ואינם תמיד בעלי
ולכן היכולת  , ממשקים עם הרשות המוניציפלית

לגייס לומדים נפגעת

46

ניהול
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גופים נוספים שעשויים להיות רלבנטיים לתוכנית האסטרטגית שתגובש

יוכלו לתרום רבות  , הגם שלא נבחרו למיקוד, מינוף יכולותיהם של גופים וארגונים בעלי ידע ויכולות בתחומי אוריינות מקבילים
לישימות התוכנית האסטרטגית שתגובש

חברה ממשלתית בבעלות משרד החינוך והתרבות

מטרת החברה היא בניית קהילות מקומיות ברשת ארצית  ,
הטמעת למידה כאורח חיים ומתן מענה שוויוני וכולל לחברי  

הקהילה בעלי הצרכים המיוחדים

 150-מרכזים קהילתיים ביותר מ700פועלת דרך רשת ארצית של
רשויות

 משליםמתמקדת בפיתוח וניהול מסגרות מתקדמות של חינוך

בניית תשתית  : ספקת תמיכה מתמדת למרכזים הקהילתייםמ
הדרכות והכשרות  , ארגונית וניהולית הכוללת שירותי מחשוב

ס"למנהל ולצוות המתנ

 המעידה על הרצון , "מרכזי חדשנות"קידמו לאחרונה תוכנית
והנכונות לקדם את תחום האוריינות הדיגיטלית

 מרכזים לאוכלוסייה חרדית 10: מרכזי הכוון תעסוקתי29ישנם
לאוכלוסייה ערבית19-ו

  המרכזים פועלים לשילוב האוכלוסייה הרלבנטית בשוק
קורסים , אבחונים להתאמה תעסוקתית: התעסוקה על ידי

הכנה לראיון עבודה ועוד, *והכשרות מקצועיות

המרכזים מתפקדים כ-one stop shop ,  המעניקים את כל
וכוללים כיתות  , פתרונות התעסוקה והלימודים במקום אחד

מחשבים

  המרכזים פועלים בשיתוף פעולה מלא ובסיוע המשרד לכלכלה
והרשויות המקומיות הרלוונטיות

  בין תכני הלימוד המועברים ניתן למצוא קורסי מחשב ואינטרנט
בסיסיים וקורסי אנגלית

 המרכזים עשויים להוות זרוע גיוס עבור תוכניות לקידום
האוריינות הדיגיטלית במגזרים הללו

הקורסים כוללים קורסי אוריינות דיגיטלית וקורסי אנגלית*

סים"החברה למתנ מרכזי הכוון תעסוקתי
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GRF

ITWorks 

אופנים

בעצמי

בקהילה

גוונים

האגודה לקידום החינוך

המרכז החרדי להכשרה מקצועית

והדרת

ו  "ויצ

חינוך לפסגות

יעדים לצפון

יכוליםאנחנו כן

מפעל הפיס

לכל תלמידסיסמא

קרן ילדנו מרכזי תקוותנו

קרן לילדים ונוער בסיכון

קרן עתיד פלוס

ח.מ.קרן ק

י"קרן רש

אותרו גופים נוספים הפועלים בתחומים מקבילים לתחום האוריינות הדיגיטלית שיכולים  , מעבר לכך
לתרום באספקטים ספציפיים לתוכניות אוריינות דיגיטלית עתידיות

,  השותפים הפוטנציאליים המתוארים לעיל יכולים לשמש כרשת שותפים לאומית לתוכנית האסטרטגית לאוריינות דיגיטלית
כאשר כל שותף יתרום על פי חוזקותיו למהלכים השונים שייבחרו

מדריכים אוכלוסיות מרכזיםתכנים

הגופים והתחום בו יוכלו 
לתרום לתוכניות עתידיות

הגופים והתחום בו יוכלו 
לתרום לתוכניות עתידיות

פירוט לגבי כל עמותה בנספח
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גיבוש  
גבולות גזרה

מחקר  
בינלאומי

זיהוי  
תשתיות  
בישראל

הגדרת המושג אוריינות דיגיטלית בחלוקה לארבעה עולמות משיקים

מיפוי סטטוס ישראל בכל אחד מהעולמות והגופים הממשלתיים האמונים עליהם

כישורים מתקדמים וכישורי עובדי המגזר הציבורי, כישורים בסיסיים: מיקוד בשלושה תחומים

סקירה של תוכניות לאומיות לאוריינות דיגיטלית ושל מהלכים ספציפיים רלבנטיים

התוכניות והמהלכים נסקרו לאורם של חמישה פרמטרים מרכזיים לכל תכנית עתידית לאוריינות דיגיטלית  :
ניהול הפעילות( 5)-מדריכים ו( 4), מיקום הלמידה( 3), תכנים ולמידה( 2), אוכלוסייה( 1)

מיפוי רחב של כלל הנכסים והתשתיות של הגופים הרלבנטיים

 בנייתLong listשל שותפים פוטנציאלים לתהליך צמצום הפער הדיגיטלי בישראל

זיהוי ראשוני של שותף מתכלל או חברי שולחן עגול פוטנציאליים

סקירת העומק הראשונה לאוריינות דיגיטלית התבססה על שלושה חלקים מרכזיים, לסיכום

נכון להגביר את הניהול המרוכז ולחתור לגיבוש תוכנית אסטרטגית לאוריינות דיגיטלית, לעניות דעתנו
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GRF

ITWorks 

אופנים

בעצמי

בקהילה

גוונים

האגודה לקידום החינוך

המרכז החרדי להכשרה מקצועית

והדרת

ו  "ויצ

חינוך לפסגות

יעדים לצפון

יכוליםאנחנו כן

מפעל הפיס

סיסמא לכל תלמיד

קרן ילדנו מרכזי תקוותנו

קרן לילדים ונוער בסיכון

קרן עתיד פלוס

ח.מ.קרן ק

י"קרן רש

פירוט השותפים הפוטנציאליים–נספח 

הגופים והתחום בו יוכלו 
לתרום לתוכניות עתידיות

הגופים והתחום בו יוכלו 
לתרום לתוכניות עתידיות

תיאור הפעילותתיאור הפעילות

תמיכה באוכלוסיות בפריפריה החברתית

קידום גיוון בתעסוקה ומימוש פוטנציאל תעסוקתי

קידום שיווין הזדמנויות בחינוך לילדים מהפריפריה

סיוע לשרויים באבטלה מתמשכת להשתלב 
בתעסוקה יציבה והוגנת

חיזוק מוסדות החינוך בשבע שכונות ירושלמיות

סיוע לאוכלוסיות מוחלשות 
בשדרות ובנגב הצפוני

צמצום הפערים החברתיים והחינוכיים בישראל

הכשרות מקצועיות לחרדים

קידום האוכלוסייה המבוגרת

עמותה המבוססת על שיוויון הזדמנויות  
בדגש על חינוך ורווחה לנשים

צמצום הפערים החברתיים בקרב 
ילדים ובני נוער מהפריפריה

פועלת לזיהוי צרכים ופיתוח מענים  
מתאימים בהתמקדות על אוכלוסיות בסיכון

פעילויות שונות למען ציבור הנכים בארץ

בעיקר בקרב ילדים, צמצום פערים חברתיים

קרן של הביטוח הלאומי לטובת ילדים 
ובני נוער בסיכון

מרכזי יזמות וחדשנות למען קידום 
נוער מהפריפריה

הכשרה מקצועית והכוונה תעסוקתית לחרדים

בדגש על  , קידום אוכלוסייה מהפריפריה
בני נוער וצעירים, ילדים

קידום הרווחה של החוליות החלשות בקהילה

יצירת רשת לימודים חברתית 


