


הפער הדיגיטלי●

מיזם קהילות דיגיטליות●

סיכום פעילות ותובנות מתוצרים מרכזיים●

תוכן העניינים



הפער הדיגיטלי



 900 אלף אנשים

* 16% מאוכלוסיית ישראל, בגילאי 18 ומעלה

האתגר

380 אלף
אזרחים ותיקים

257 אלף
ערבים

212 אלף
חרדים



הפרמטרים למדידת הפער הדיגיטלי



מדוע חשוב לצמצם את הפער הטכנולוגי?



מיזם קהילות דיגיטליות



הערך המוסף של מיזם קהילות דיגיטליות



למה דווקא עכשיו?



מנהלת "קהילות דיגיטליות" 
מטעם "ישראל דיגיטלית" 

והג'וינט

גרעין ניהול המיזם 
ברשות המקומית

מפעיל חיצוני
שייבחר ע"י הרשות 

המקומית

מבנה המנהלת



תהליך העבודה במיזם

הגדרת מודל העבודה 
וחלוקת אחריות

איסוף נתונים 
ומחקר צרכים

בניית תכנית 
אסטרטגיה

יישום והתקשרות 
מול רשויות



●

●

●

●

●

●

מיקוד פעילות



פעולות המנהלת



פיתוח ידע

אתר אינטרנט וספריה דיגיטלית 

פיתוח שלבי העבודה ברשויות 

 BEST PRACTICE  כתיבת

מאגר של 90 יוזמות חברתיות 

בניית "תיק חפיפה" פלייבוק

פעולות המנהלת

#
https://www.digital-communities.com/
https://digital-literacy-playbook.com/
https://www.thejoint.org.il/digital-library/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-best-practices-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%99/
https://www.digital-communities.com/procedure
https://www.digital-communities.com/documents/%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%2F%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA


פיתוח ידע

אתר אינטרנט וספריה דיגיטלית 

פיתוח שלבי העבודה ברשויות 

 BEST PRACTICE  כתיבת

מאגר של 90 יוזמות חברתיות 

בניית "תיק חפיפה" פלייבוק

חזרה לשקף הקודם

https://www.digital-communities.com/
https://digital-literacy-playbook.com/
https://www.thejoint.org.il/digital-library/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-best-practices-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%99/
https://www.digital-communities.com/procedure
https://www.digital-communities.com/documents/%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%2F%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA


פיתוח שלבי העבודה ברשויות 

בניית "תיק חפיפה" 

חזרה לשקף הקודם

https://digital-literacy-playbook.com/
https://www.thejoint.org.il/digital-library/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-best-practices-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%99/
https://docs.google.com/file/d/1eFOgIeT1uioKVKiTigQOFbTSacjk_xur/preview


פיתוח ידע

אתר אינטרנט וספריה דיגיטלית 

פיתוח שלבי העבודה ברשויות 

 BEST PRACTICE  כתיבת

מאגר של 90 יוזמות חברתיות 

בניית "תיק חפיפה" פלייבוק

חזרה לשקף הקודם

https://www.digital-communities.com/
https://digital-literacy-playbook.com/
https://www.thejoint.org.il/digital-library/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-best-practices-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%99/
https://www.digital-communities.com/procedure
https://www.digital-communities.com/documents/%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%2F%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA


פיתוח ידע

אתר אינטרנט וספריה דיגיטלית 

פיתוח שלבי העבודה ברשויות 

 BEST PRACTICE  כתיבת

מאגר של 90 יוזמות חברתיות 

בניית "תיק חפיפה" פלייבוק

חזרה לשקף הקודם

https://www.digital-communities.com/
https://digital-literacy-playbook.com/
https://www.thejoint.org.il/digital-library/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-best-practices-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%99/
https://www.digital-communities.com/procedure
https://www.digital-communities.com/documents/%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%2F%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA


תובנות מרכזיות

פיתוח ידע



פורומים ממוקדי אוכלוסיות

ליווי שוטף של הרשויות

גיוס והכשרת פרוייקטור 

ימי למידה מרוכזים

גאנט עבודה

פעולות המנהלת

ליווי רשויות ופורומים בין מגזריים





תובנות מרכזיות

ליווי רשויות ופורומים בין מגזריים



מחקר לתיקוף כלי המדידה

פיילוט מדידה עם תוכנית טק-באדי

ביצוע מדדית בייסליין לתושבי ירושלים

מכרז להתקשרות עם ספקים

מתודולוגיית הערכה ומדידה

דשבורד דינמי און-לייןכלי מדידה והערכת לתוכניות

פעולות המנהלת

מדידה והערכה

https://sbs-survey.kayma.com/?key=digital-test-desktop
https://drive.google.com/file/d/1hCVlXwIs5GPgMsZjgLdiYjGTUVdP8_C4/view?usp=sharing
https://pro1234.invisionapp.com/console/share/9P1YHU6O8Y/497096990
https://drive.google.com/file/d/1YriebFOJcTqUYWdiZ_RsOh6k1c9ENwzm/view?usp=sharing


מדידה והערכה

תובנות מרכזיות



סידורניק

דו"ח מסכם והמלצות

סקר וקבוצות מיקוד

איסוף נתונים אובייקטיבים

מחקר וניסוי בחברה החרדית

פעולות המנהלת

https://drive.google.com/file/d/1Vq6sacf1qCjtfUnVAM-f6yHpdBdBgGJC/view?usp=sharing
https://sidurnik.com/


תובנות מרכזיות

מחקר וניסוי בחברה החרדית



תוכנית שגרירים דיגיטליים

אתר אינטרנט להנגשת מידע

שירותים דיגיטליים בערבית

פורטל מידע וזכויות

גירסת בטא לאפליקציה יעודיתקול קורא למאגר יוזמות

מוצרים יעודיים לתקופת קורונה

פעולות המנהלת

https://www.gov.il/he/departments/news/coronamich
https://www.digital-communities.com/call-for-initiatives
https://sidurnik.360m.co.il/
https://sites.google.com/inndigital.org/arab-digital-ambassador/home
https://www.gov.il/he/departments/news/help_videos_arabic


מוצרים יעודיים לתקופת קורונה

תובנות מרכזיות



תובנות מתוצרים מרכזיים



תובנות מרכזיות לצמצום הפער הדיגיטלי 

החברה החרדית

●

●

המצב היום



החברה החרדית

●

●

המצב היום

●  זיהוי נקודות
התערבות

תובנות מרכזיות לצמצום הפער הדיגיטלי 



החברה החרדית

●

●

המצב היום

●  זיהוי נקודות
התערבות

●

●
תחומי מיקוד

תובנות מרכזיות לצמצום הפער הדיגיטלי 



החברה הערבית

●

●
המצב היום

תובנות מרכזיות לצמצום הפער הדיגיטלי 



החברה הערבית

●

●
המצב היום

●  זיהוי נקודות
התערבות

תובנות מרכזיות לצמצום הפער הדיגיטלי 



החברה הערבית

●

●
המצב היום

●  זיהוי נקודות
התערבות

●
תחומי מיקוד

תובנות מרכזיות לצמצום הפער הדיגיטלי 



●

●

●

המצב היום

אזרחים ותיקים

תובנות מרכזיות לצמצום הפער הדיגיטלי 



●

●

●

המצב היום

●  זיהוי נקודות
התערבות

אזרחים ותיקים

תובנות מרכזיות לצמצום הפער הדיגיטלי 



●

●

●

המצב היום

●  זיהוי נקודות
התערבות

● תחומי מיקוד

אזרחים ותיקים

תובנות מרכזיות לצמצום הפער הדיגיטלי 



תובנות בנושא מדידה והערכת המיזם/ כלי המדידה

ברמת הלוגיסטיקה - כדי 
למנוע מורכבויות לספקים עם 
התאמת השאלונים לפי תכני 

ההדרכות.
מכיוון שאוכלוסיית היעד בעלת 

רמת אוריינות דיגיטלית נמוכה כל 
ממשק שיש עם מכשיר דיגיטלי 

מעלה חששות והימנעות.

שאלון קצרשאלון אחיד לכל תחומי החיים

ברמת מתודולוגיה – מתוך 
 הנחה כי שיפור באוריינות 
בתחום חיים אחד "זולג" 

לתחומי חיים אחרים



 פלטפורמה
דיגיטלית

סקיילבילי, 
ואימפקט 

גדול

קושי לגייס 
משיבים

מענה 
כחלק 

מהתוכנית

תובנות בנושא מדידה והערכת המיזם/ כלי המדידה



שירותים
קופות חולים 

ובנקים

חברות 
תקשורת

בזק, סלקום, 
פרטנר

גופים 
ציבוריים

ביטוח לאומי, 
gov.il

●
 במבוי סתום.

●

להקים פורום מוביל של מספר גופים 
רלוונטים שיוכלו להעביר את הנתונים לאורך תקופה ממושכת

תובנות בנושא מדידה והערכת המיזם/ נתונים אובייקטיבים



2020

84% 85%

40%

שימוש באינטרנט ירושלים

שימוש באינטרנט ירושלים



2014

55% 56%

39%

2019

74%
81%

56%

שימוש באינטרנט נתוני למ"ס

שימוש באינטרנט ארצי



2014

42%

31%

15%

2019

42%

28%
23%

תהליך הזזת המחוג

המשך יבוא




