
 
  

להיות שותפים 
לצמצום הפער 

 הדיגיטלי בישראל
 

איך פועלים יחד ליצירת 
 שינוי רחב היקף? 

 

 



 
  

 בס"ד
מדריך בתהליך החשיבה והתוצרים, כפי שבאים לביטוי בבפתח דבריי, אבקש להודות לכל השותפים 

 .זה
מדינת ישראל לא ניחנה באוצרות טבע. על כן חובתנו הלאומית להשקיע במשאב הטבע בעל 

 .ההון האנושי -הפוטנציאל הגדול ביותר בעולם 
אפים, עם אלפי חברות טכנולוגיה -ישראל שנייה בעולם רק לעמק הסיליקון במספר הסטארט

 .בארץ בעשור האחרון שהוקמו
  .ברם, חלק קטן מידי בחברה הישראלית שותף לעולם טכנולוגי זה

 הפערים הדיגיטליים בישראל עדיין רחבים, הן ברמת נגישות שונה לסביבה דיגיטלית: 
שורי למידה ועבודה מחשבים, תוכנות ואינטרנט והן ברמת אוריינות דיגיטלית שונה: מיומנויות וכי

  ת.בסביבה ממוחשב
היכולת להשתמש בכלים אלה עשויה לאפשר מוביליות חברתית, לצמצם פערים חברתיים ולעודד 

 צמיחה. 
 .חובתה של ממשלת ישראל להנגיש את העולם הדיגיטלי לכל שכבות החברה הישראלית

  .המסקנה ברורה: צמצום הפער הדיגיטלי מהווה יעד חברתי וכלכלי אסטרטגי למדינת ישראל
 שראל דיגיטלית" מפתח אסטרטגי, להגשמת חזון של שוויון חברתי."יאני רואה ב

 
 ,בכבוד רב

 ח"כ גילה גמליאל
 השרה לשוויון חברתי



 
 
 

 
 
  

מדריך זה נוצר על ידי משתתפי השולחן העגול הרב מגזרי לצמצום הפער הדיגיטלי בישראל, 
 . 2019שהוביל מטה ישראל דיגיטלית בשנת 

ארגונים, ביניהם: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני מגזר  40 -בשולחן השתתפו כ
 שלישי ועסקים. 

צמצום הפער הדיגיטלי ל להיות שותפיםהמדריך נועד לשמש כלי עזר לארגונים המעוניינים 
 .בישראל

 
 לחץ –למידע נוסף על פעילות השולחן העגול 
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 .בדיגיטלאוריינות דיגיטלית היא מכלול הידע והמיומנויות הנדרשות לעבודה עם מחשב ולשימוש 

אוריינות , חסרת אוריינות דיגיטלית )או בעלת מיליון איש 1.3-כרבע מהאוכלוסייה בישראל, ככיום, 

 וכה לתשתיות מתקדמות ולציוד קצה.דיגיטלית נמוכה( ובעלת בנגישות נמ

 פער זה מורגש במיוחד בקרב אוכלוסיות מוחלשות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל. 

כך למשל, ישנו מתאם גבוה בין אוכלוסייה בעלת הכנסה נמוכה לבין כישורים דיגיטליים נמוכים ביחס 

שפערים דיגיטליים וחברתיים שזורים זה בזה ומשפיעים  ,כלומר, הנתונים מצביעים על כךלכלל החברה. 

זה על זה. היכולת לרכוש מיומנויות דיגיטליות ומודעות לתועלות של הדיגיטל כאמצעי לשיפור באיכות 

החיים מושפעת ממגוון גורמים, במרכזם נגישות לתשתיות דיגיטליות מתקדמות, תפיסות תרבותיות 

מצב סוציואקונומי. פער דיגיטלי והיעדר אוריינות דיגיטלית הם מופעים חדשים של פערים חברתיים ו

 וכלכליים.

רואה באוריינות דיגיטלית זכות אזרחית בסיסית ופועל במשרד לשיוויון חברתי מטה ישראל דיגיטלית 

ך רחב היקף של הכללה על מנת להוביל מהל לשם יצירת חברה צודקת ויצרנית. ,םלמימושה במגוון דרכי

רב מגזרי, השם  ,דיגיטלית והחלת היתרונות של הדיגיטל על כלל האוכלוסיות, נדרש מהלך מערכתי

אחת הפעולות המרכזיות שהוביל המטה היא  במרכז את האוכלוסיות חסרות האוריינות הדיגיטלית.

 דיגיטלי בישראל. הפער ההקמת שולחן עגול רב מגזרי לצמצום 

מדריך זה, מציע כלים ליצירה, יישום והטמעה של תכניות ותהליכים מערכתיים רב מגזריים לצמצום 

 הפער הדיגיטלי בישראל. 

 מקווים שמדריך זה ישיא ערך עבורכם

 .צוות מטה ישראל דיגטלית יחד עם השותפים לשולחן העגול הבין מגזרי

 

 מבוא
 

אוריינות דיגיטלית 
וצמצום הפער 

 הדיגיטלי
 

 
 
 

המיזם הלאומי 'מטה ישראל 
דיגיטלית' במשרד לשוויון חברתי,  

מגבש ומוביל תכנית לאומית 
אסטרטגית לקידום האוריינות 

הדיגיטלית, בדגש על הפריפריה 
הגיאוגרפית והחברתית, לטובת 

 הפער הדיגיטלי בישראל.צמצום 
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בנגישות לדיגיטל, במכלול היכולות והידע לשימוש  -הפער הדיגיטלי הוא פער בין אוכלוסיות בחברה 

בדיגיטל ובהתנהלות בסביבה דיגיטלית באופן שרותם את תועלות הדיגיטל לאיכות החיים של אותן  

  בישראל.מבוגרים  האוכלוסיות. השולחן העגול הרב מגזרי עסק בפערים אלו בקרב

 

 

 

לצמצום הפער הדיגיטלי ורוצה לקבל תמונה רחבה  ,או מעוניין לפעול ,המדריך מיועד לכל ארגון שפועל

המשותפות על אוכלוסיות היעד, על השותפים הפוטנציאליים, על שיתופי פעולה אפשריים ועל הפעולות 

 ת.הנדרשות. תמונה זו היא צעד חיוני ליצירת שותפויות ופעולות אפקטיביו

 

  

   מה כדאי לדעת לפני שיוצאים לדרך?

 מבוא קצר על הפער הדיגיטלי ועל אוריינות דיגיטלית

 על בעיות חברתיות מורכבות ופתרונות מערכתיים

 מי אוכלוסיות היעד לצמצום הפער הדיגיטלי ומדוע הן חסרות אוריינות דיגיטלית?

  הדיגיטלי?איך תראה הצלחה של פעולה מערכתית משותפת לצמצום הפער 

 לצמצום הפער הדיגיטלישותפויות אפקטיבית קווים מנחים ליצירת לצאת לדרך: 

 

הפער 
 הדיגיטלי

 
 

למי מיועד 
 המדריך?

  

מה תמצאו 
 במדריך?

 



  

 
 מהו הפער הדיגיטלי? 

קבוצות, משקי בית, ארגונים ההבדלים הקיימים בין פרטים, מכלול ( הוא Digital Divideפער דיגיטלי )

ואזורים גאוגרפיים, ברמות הנגישות שלהם לסביבה דיגיטלית )מחשבים, תוכנות ואינטרנט( וברמת 

עבודה בסביבה ממוחשבת(. המושג יכולת להאוריינות הדיגיטלית שלהם )מיומנויות וכישורי למידה ו

בנגישות לתשתיות ולאמצעים טכנולוגיים, במידת  - שוויון-אי"פער דיגיטלי" נוגע לצורות שונות של 

המשפיעות על רמת האוריינות הדיגיטלית של  -החירות לשימוש באמצעים טכנולוגיים, בהשכלה ובידע 

פרטים וקבוצות. בישראל קיים פער דיגיטלי משמעותי בין חלקים באוכלוסייה המנצלים את הפוטנציאל 

לבין אוכלוסיות מוחלשות שאינן מפיקות תועלת מפירות הטכנולוגיה  הטמון בטכנולוגיה ובעידן הדיגיטלי,

 והדיגיטציה.

 

 שימושים דיגיטליים
ה העושה שימוש יהביטוי המרכזי לצמצום הפער הדיגיטלי הוא גידול משמעותי של היקף האוכלוסי

 בדיגיטל. עם זאת, אין די בכך. נרצה לראות גם גיוון בסוג השימושים בדיגיטל. 

מימוש שימושים תעסוקתיים,  הכוללותהיקף משמעותי של פעולות ליבה  בביצועא לידי ביטוי וזה יבגיוון 

 צרכנות, פנאי ובידור, בריאות, פיננסים ועוד.זכויות, 

  1פרק 
 

מה כדאי לדעת 
לפני שיוצאים 

 לדרך? 
 

 
 
 

4 



 
 

 
 

 
 
 
  

 ?מהי אוריינות דיגיטלית
להתמצאות ולהשתלבות מגוון הכישורים והמיומנויות הנדרשים  (digital literacy) - אוריינות דיגיטלית

כוללת מגוון מיומנויות טכניות, תפעוליות, קוגניטיביות וחברתיות לביצוע  .21 -במרחב הדיגיטלי במאה ה

 אזרחי. -מטלות ולפתרון בעיות בסביבה דיגיטלית, הן בהקשר התעסוקתי והן בהקשר החברתי

תוך מיקוד בארבעה מיומנויות  מטה ישראל דיגיטלית מוביל תכניות לצמצום הפער באוריינות דיגיטלית

 :וכישורי חיים
 .איתור, ניהול, אחסון והצגה של מידע דיגיטלי בבטחה –ניהול מידע  
 לצרכים אישיים ותעסוקתיים.  ,תקשור, מגע, שיתוף פעולה וחבירה לאחרים בבטחה –תקשור  
כלכליות תוך הגנה קנייה, צריכה ומכירה של שירותים וזכויות; מגע עם מערכות  –עריכת עסקאות  

 .על המידע האישי
היכולת להתמודד באופן עצמאי עם בעיות הקשורות בשימוש בדיגיטל לצרכים  –פתרון בעיות  

 אישיים ותעסוקתיים.

 

 ?למה זה חשוב
הפער הדיגיטלי מייצר חוסר שוויון ומשפיע על האפשרויות התעסוקתיות, החברתיות והאזרחיות של 

מהאוכלוסייה חסרה אוריינות דיגיטלית. רובם המכריע מגיעים כרבע הפרט. ההערכה היא כי בישראל 

ער משלוש קבוצות חברתיות: החברה החרדית, החברה הערבית ובני הגיל השלישי. צמצום מהותי של פ

ולשיפור אפשרויות  .למעורבות חברתית וקהילתיתוזה יקדם אפשרויות למיצוי זכויות חברתיות 

 תעסוקתיות ובכך יקדם צמצום פערים חברתיים בישראל.

 

5 



 
 
  

6 

 על בעיות חברתיות מורכבות ופתרונות מערכתיים
כלומר, בעיה שמושפעת ממגוון רחב של גורמים, שקשורים  ,בעיה חברתית מורכבתהפער הדיגיטלי הוא 

שידוע מראש. זו הסיבה לכך שכדי להתמודד עמה יש  ביניהם בצורות שונות, ואין לה פתרון אחד מוחלט

 .ומערכתית צורך בפעולה מקיפה

 

 
 ?איך מתמודדים עם בעיות מורכבות כמו הפער הדיגיטלי

בעיות חברתיות מורכבות לא יכולות לקבל מענה מארגונים יחידים, הפועלים כל אחד בנפרד. הניסיון 

שכל אחד מהם עושה  ,משותפת של מגוון שחקניםמלמד שהתמודדות עם בעיות כאלו מחייבת פעולה 

משהו שונה, אך באופן מתואם זה עם זה. סך כל הפעולות השונות שמתקיימות יחד הוא זה שיצליח לייצר 

 שינוי משמעותי.

 

 

 

התמודדות עם 
בעיה חברתית 

 מורכבת

 
 

 
 
 

http://wiki.sheatufim.org.il/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA


 
  

 

איך תיראה פעולה 
מערכתית לצמצום 

 ?הפער הדיגיטלי

 
 

 
 
 

פעולה מערכתית לצמצום הפער 
הדיגיטלי בישראל תהיה פעולה בה 

מגוון שחקנים הפועלים בשדות 
ובכלים שונים מייצרים פעולה 

המכוונת , או משותפת/מתואמת ו
להשגת השינוי המבוקש ומייצרים 

מנגנונים ותהליכים ידועים 
עדכון , תיאום, ומוסכמים לתקשורת

תפיסה מערכתית  .ועבודה משותפת
כזו יכולה למנף פעולות קיימות כיום 
בתחום קידום האוריינות הדיגיטלית 
באופן אפקטיבי יותר, ולייצר פעולות 

נדרשות חדשות בהלימה עם 
 המערכת כולה.
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)על בסיס מיפוי מעמיק שערך  חסרי אוריינות דיגיטלית 18 מבוגרים מעל גילמיליון  1.3-בישראל כ

 (. 2017מטה ישראל דיגיטלית בשנת 

הפער הדיגיטלי בקרב אוכלוסיית המבוגרים בישראל בא לידי ביטוי בעיקר בקרב החברה החרדית, 

 ומעלה(.  65החברה הערבית ובני הגיל השלישי )בני 

 .לקידום האוריינות הדיגיטלית בקרב אוכלוסיות אלועל כן, הוחלט כי עיקר המאמצים יופנו 

 

כדי לפעול באופן אפקטיבי עם אוכלוסיות יעד אלו, חיוני להבין מהם החסמים המרכזיים לרכישת 

 .אוריינות דיגיטלית ולשימוש בדיגיטל בכל אחת מן הקבוצות

 

 

 

 

אוכלוסיות היעד 
לצמצום הפער 

 באוריינות דיגיטלית 
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אוכלוסיות היעד 
לצמצום הפער 

 באוריינות דיגיטלית 

 
  – החברה החרדית

 נתונים מרכזיים וחסמים 
 לשימוש בדיגיטל

 
במרחב הביתי והאישי מעורר התנגדות  ,סמארטפוניםבאינטרנט ובהשימוש במחשבים,  חסמים בגישה לתשתיות: 

בחברה החרדית. עובדה זו מייצרת קושי מהותי בנגישות לתשתיות נדרשות לרכישת אוריינות דיגיטלית ולשימוש 
  בדיגיטל.

הינם מאפיינים מרכזיים של החברה החרדית. החדשנות והטכנולוגיה מהווים איום על אורחות  התבדלות ושמרנות: 
  ל תפיסות העולם ועל כן קיימת התנגדות כלפיהם מצד גורמי כוח בקהילה.וע ותהחיים המקובל

על דעת הרבנים. ההתפתחות הטכנולוגית בפעולותיה האוכלוסייה החרדית מסתמכת  קושי לייצר "תקן כשרות": 
היא דינמית, מהירה ורחבת היקף. ישנם אינספור אתרים ושונות רבה בשימוש באינטרנט בין קבוצות ופרטים. 

פיכך ישנו קושי בקביעת כללי שימוש ברורים ומקיפים, המקובלים על הסמכות הרבנית, מתאימים לכל אזרח, ל
 ותואמים את קצב השינויים בעולם הדיגיטלי.

רכישת אוריינות ושימוש בדיגיטל דורשים משאבים כלכליים לתשלום עבור ציוד ומימון גישה  חסמים כלכליים: 
, שכן חלקים נרחבים בחברה החרדית אינם נחשפים ללימודי דיגיטל במסגרות לרשת האינטרנט ועבור קורסים

 מערכת החינוך. כל אלו מהווים חסם בחברה שרבים מחבריה בעלי משאבים כלכליים מוגבלים.

המרחב הדיגיטלי מתנהל בחלקו הגדול באנגלית ולכן העדר ידע באנגלית )כולל  חוסר ידע בסיסי באנגלית: 
  .מקשה על השימוש בדיגיטלות( הוא חסם בסיסי, המגביל חלק מהחברה החרדית היכרות עם האותיו
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גישה חלקית ישנה אך  ,שימוש נרחב במכשירים סלולרייםנעשה בחברה הערבית  חסמים בגישה לתשתיות:
למחשבים בבתים ובמערכת החינוך. בישובים ערביים רבים ישנה פריסה נמוכה של אנטנות סלולריות ושל פס  

 אינטרנט רחב.  

יש כיום חוסר בהנגשה של שירותים ממשלתיים ועסקיים לשפה הערבית.   :הנגשה שפתית ותרבותית לא מספקת
 .קושי טבעי, האטה בקצב השימוש ואי בהירות של מושגיםשימוש באתרים בשפה בה השליטה נמוכה יותר, מייצר 

שימוש בשירותים דיגיטליים ציבוריים מסייע למימוש יעיל יותר של זכויות וחוסך  : אמון נמוך בשירותים ממשלתיים
זמן וכסף. בחברה הערבית ישנו שימוש נמוך יחסית בשירותים הדיגיטליים הממשלתיים. אחת הסיבות לכך היא 

 .ית לא מלאה המביאה לחשדנות ולהימנעות משימושהנגשה שפת

שימוש בדיגיטל מייצר חשיפה ניכרת. העדר היכרות עם  : חשש לפגיעה בפרטיות בשימוש בשירותים דיגיטליים
בשירותים   דרכים לשמירה על הביטחון והפרטיות, לצד אמון נמוך במוסדות המדינה, מובילים להימנעות משימוש

ר בעלי אוריינות נמוכה עושים שימוש ברשת ללא הקפדה על כללי בטיחות ופרטיות עלולה  . בנוסף, כאשדיגיטליים
 .בהמשך בשירותים דיגיטלייםלהיווצר פגיעה שהיא בתורה תחזק אי אמון בשימוש 

  

אוכלוסיות היעד 
לצמצום הפער 

 באוריינות דיגיטלית 

 
  – החברה הערבית

 נתונים מרכזיים וחסמים 
 בדיגיטללשימוש 

 
 



  

אוכלוסיות היעד 
לצמצום הפער 

 באוריינות דיגיטלית 

 
  – הגיל השלישי

 נתונים מרכזיים וחסמים 
 לשימוש בדיגיטל

 
 

אינטרנט, תשתיות ציבוריות חסרות )כמו עמדות ציבוריות לשימוש גישה לרשת העדר  חסמים בגישה לתשתיות: 
 .םבאינטרנט( או תשתיות לא מותאמות לצרכים של הגיל השלישי, מהווים חסם בסיסי עבור

 תקוגניטיביובגיל השלישי עשוי להיווצר קושי במיומנויות למידה, פערי שפה ומגבלות  כישורים רלבנטיים מוגבלים: 
 .באמצעים דיגיטלייםמגבילות שימוש שונות ה

לשימוש בדיגיטל עלויות ישירות כמו רכישת מכשירים ומימון חבילות גלישה או חיבור לרשת  קושי לעמוד בעלויות: 
עבור  תוכניות הכשרה או שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע אליהן.האינטרנט, וכן הוצאות עקיפות כמו מימון 

  .רבים מבני הגיל השלישי, המתקיימים מכספי פנסיה וקצבאות, אלו הוצאות שקשה לעמוד בהן

אחד התנאים הבסיסיים לכניסה לעולם הדיגיטלי הוא קיומו של מניע בין אם מרצון או  ורגשיים: חסמים תפיסתיים 
המוטיבציוניים לשימוש בדיגיטל אצל בני הגיל השלישי מגוונים וכוללים חרדה, טכנופוביה, חוסר  מצורך. החסמים

הבנה של הערך, גילנות עצמי )תפיסה עצמית כמי שמבוגרים מכדי להיכנס לעולם הדיגיטלי(, הרגלים חברתיים 
  ד.ותרבותיים, מצב בריאותי, הכולל ירידה בכישורים קוגניטיביים או מוטוריים ועו
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איך תראה הצלחה 
של פעולה  

מערכתית משותפת  
לצמצום הפער  

  הדיגיטלי?
 

 מפת רכיבי הצלחה
 
 
 



  

 רכיבי הצלחה
 

 הגדלת הנגישות לסביבה דיגיטלית. 1
  אוכלוסיות היעד תגדל הנגישות לציוד קצה, וכן לרשת אינטרנט ולרשת סלולריתעבור 

 חרדית החברה ב 
 יצירת תשתיות לשימוש דיגיטלי במרחב הציבורי

 ערביתהחברה ב 
 גידול בפריסת תשתיות רשת אינטרנט ורשת סלולרית והרחבת השימוש במחשבים אישיים בבתים 

 

 

 בתחומי חיים מגווניםעליה בהיקף השימוש בדיגיטל . 2
 יותר אנשים עושים שימוש רחב מהקיים באמצעים דיגיטליים שונים למימוש צרכים מגוונים

  חרדיתהחברה ב 
 הגדלה בהיקף בעלי יכולות דיגיטל המותאמות לעולם התעסוקה 
 הרחבת השימוש בדיגיטל לתחומי חיים הנוגעים לדת 

 ערבית החברה ב 
 וקניות ברשת לצריכת שירותים ממשלתיים ועסקייםהרחבת השימוש משימושים חברתיים 

  שלישיהגיל ב 
 הרחבת השימוש בדיגיטל תוך שמירה על המעגלים החברתיים הקיימים 
 ירידה בתחושת הבדידות בקרב הנכנסים לעולם הדיגיטלי 
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 רכיבי הצלחה
 

 בדיגיטלעליה ברמת הידע והמיומנות לשימוש . 3
 יותר אנשים יהיו בעלי כישורים דיגיטליים בסיסיים

 תהיה עלייה משמעותית בכמות האנשים אשר שולטים בפעולות הבאות:
 יהול, אחסון והצגה של מידע בבטחהאיתור, נ -ניהול מידע 

 תקשור, מגע, שיתוף פעולה וחבירה לאחרים בבטחה לצרכים אישיים ותעסוקתיים.   –תקשור 
קנייה, צריכה ומכירה של שירותים וזכויות; מגע עם מערכות כלכליות תוך הגנה  –עסקאות עריכת 

 על המידע האישי.
היכולת להתמודד באופן עצמאי עם בעיות הקשורות בשימוש בדיגיטל לצרכים  –פתרון בעיות 

 אישיים ותעסוקתיים.
 
 

 אימוץ של דפוסי התנהלות בטוחה ושמירה על פרטיות ברשת. 4
ולהתנהלות בטוחה ברשת, שתבוא לידי ביטוי   בשימוש בדיגיטל עלייה במודעות לסכנותתהיה 

 תוך הקפדה על נהלי בטיחות ועל ההגנות הנדרשות   בשימוש בדיגיטל

 

    

 אימוץ עמדות תומכות בשימוש בדיגיטל. 5
בו עלייה בתפיסה של אנשים מקהלי היעד את הדיגיטל כחיוני להם ובמוטיבציה שלהם לעשות 

 שימוש 
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 רכיבי הצלחה
 

 בתמיכה הקהילתית לשימוש בדיגיטלעליה  .6
 ל מובילי הדעה בה לשימוש בדיגיטלתמיכה מתוך הקהילה וש -שינוי בעמדות ובנורמות קהילתיות 

 חרדית החברה ב 
מתן הכרה ולגיטימציה חברתית, כולל לגיטימציה רבנית, לשימוש באינטרנט, באופן שלא מערער על 

 עולמם תפיסת
 ערבית החברה ב 

 ם דיגיטליים ממשלתיים וציבורייםעלייה באמון הציבורי בשירותי
 שלישי הגיל ב 

של בין דורית, משפחתית, של מטפל/ת, עו"ס מלווה ו -תמיכה וסיוע מתמשכים מהסביבה והקהילה 
 קהילתיים ייעודיים לגיל השלישי מוסדות

 

 קהילתיים *נכסים דיגיטליים . יצירת7
 יוצרות לעצמן משאבים, כלים ומערכות לשימוש הקהילה, בהתאם לצרכי החברים בהקהילות 

המקדם את יכולתה לעשות  ,נכס דיגיטלי הוא כל משאב של קבוצה או קהילה, המייצר עבורה ערך *

שימוש בדיגיטל ולהפיק ממנו תועלות. דוגמא לנכסים דיגיטליים: עמדות שירות ממוחשבות בשכונה, 

נטרנט, קבוצת יחנויות מחשבים בשכונות חרדית, קבוצות וואטספ שכונתיות/קהילתיות, אתר א

 יגיטלי וכדומה.טיוב, מוצר דיגיטלי, קורס ד-פייסבוק, רשימת תפוצה, פודקאסט, ערוץ יו
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 רכיבי הצלחה
 

 מערכת תומכת צמצום הפער הדיגיטלי. 8
מערכת הסובבת את קהלי היעד ביחס לפער הדיגיטלי ובשיתופי הפעולה בין גופים ביחולו שינויים 

 שונים
 עלייה בהתאמה שפתית ותרבותית של שירותים ומוצרים לקהל היעד  
 מותאמים למשתמשים בעלי אוריינות דיגיטלית בסיסית השירותים מספר העלייה ב 
עלייה בכמות שיתופי פעולה בין ארגונים שונים, באופן שיינתן מענה מקיף יותר לצמצום הפער  

 הדיגיטלי
ה בכמות דיגיטלית: עלייה בכמות הארגונים ועליי עלייה בהקצאת משאבים לקידום אוריינות 

 למטרה זו המשאבים המוקצים על ידם
לוג ארוך טווח עם מענים בתחום האוריינות הדיגיטלית והשימושים הדיגיטליים יפותחו תוך דיא 

 אוכלוסיות היעד
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  הארגון שלכםהגדירו אינטרסים ודרכי פעולה אפשריות של 

 מספק מהם אחד כל אשר שונים גופים בין פעולה שיתופי ללא להתקיים יכולה אינה מערכתית פעולה

 .הדיגיטלית האוריינות קידום של המטרה השגת לטובת שונה מבט ונקודת יכולות, משאבים

 :הדיגיטלי הפער לצמצום הפועל כארגון עצמכם על לשאלות במענה מתחילה שותפים מציאת

 ?הדיגיטלי הפער בצמצום מהשתתפות להשיג רוצה כארגון אני מה

 ?כאלו למהלכים לתרום אוכל המ

 ?  להשתתף עלי יקשה המ

 

  הדיגיטל הפער לצמצום אפשריים שותפים זהו

  להקשות שעשויים הגורמים עם וכן זה בשדה לפעול שונים מסוגים ארגונים של המוטיבציות עם היכרות

 .  אפקטיביות שותפויות וליצירת שותפים לחיפוש לסייע יכולה, להשתתף עליהם

 .שותפויות כאלו מסייעות לכל שותף, לצד המיקוד במטרה החברתית, לממש את המוטיבציות שלו

 בין הארגונים האלו ניתן למצוא:

  2פרק 
 

קווים  לצאת לדרך: 
  מנחים ליצירת 

שותפויות  
ת  ואפקטיבי
הפער   לצמצום

 הדיגיטלי?

 

החלטתם לפעול לצמצום הפער 
הדיגיטלי בישראל? לפניכם מספר  

צעדים והמלצות שיסייעו לכם לפעול  
בתחום, תוך יצירת שותפויות רחבות  
עם שותפים מגוונים, על מנת להפוך  

את ההשקעה שלכם לאפקטיבית  
 ומשפיעה.
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  אינטרסים חסמים

 
 תקיןמחויבות לרגולציה ולכללי מנהל ציבורי  

 מגבילים גמישות בתכנון ובביצוע.

 
הכללה דיגיטלית של אוכלוסיות חסרות  

אוריינות דיגיטלית היא מטרה מרכזית של 
מטה ישראל דיגיטלית ומושקעים בה 

 משאבים רבים. 
המטה מחזיק בתמונת על ובהיכרות רחבה  

בעל הינו ו והשחקנים הפועלים בועם השטח 
 השפעה על מדיניות לאומית בסוגיה זו.

 
המיזם 
 הלאומי
מטה 

ישראל 
 דיגיטלית

 
 תקיןמחויבות לרגולציה ולכללי מנהל ציבורי  

  מגבילים גמישות בתכנון וביצוע.
אסטרטגיה לטווח ארוך למשל עקב קושי בגיבוש  

 חילופי שלטון ושינויים בסדר היום.
על  האמוניםקושי בסנכרון בין משרדי ממשלה  

 סוגיות משותפות.
אוריינות  עלמחסור בידע על הפער הדיגיטלי,  

 דיגיטלית ועל הדרכים להתמודד עימם.

 
לטובת  ,מעוניינים בצמצום פערים חברתיים 

אחריות לשיפור חיי שיפור הכלכלה ומתוך 
 . האזרחים

 מעוניינים להנגיש שירותים באופן דיגיטלי 
יעל את ילכלל האוכלוסייה כדי לשפר ול

 .השירותים
 

 

 
משרדי 

ממשלה 
ושירותים 
 ממשלתיים

 
לרוב מדובר בארגונים חברתיים בעלי משאבים  

 .מוגבלים
המשאבים המוגבלים מייצרים גם קשיים  

 .רחבת היקף בנגישות לקהלי היעד ולפעולה
 .קושי ביכולת לייצר קשר המשכי עם קהלי היעד 

 

 
 .משימה חברתית מרכזית של הארגון 

 

 
ארגונים 
מומחים 
בפיתוח 
אוריינות 
 דיגיטלית

קווים  לצאת לדרך: 
  מנחים ליצירת

שותפויות  
ת  ואפקטיבי

לצמצום הפער  
 הדיגיטלי?

 

18 

 

https://www.gov.il/he/departments/digital_israel
https://www.gov.il/he/departments/digital_israel
https://www.gov.il/he/departments/digital_israel
https://www.gov.il/he/departments/digital_israel
https://www.gov.il/he/departments/digital_israel


 
  

  אינטרסים חסמים

 
בות לרגולציה ולכללי מנהל ציבורי תקין מחוי 

 מגבילים גמישות בתכנון ובביצוע. 
הדיגיטלי, על אוריינות מחסור בידע על הפער  

 דיגיטלית ועל הדרכים להתמודד עימם.
, ועובדיהם אינן אורייניות בעצמן לעיתים, הרשויות 

אינן ואינן עתירות בסביבה דיגיטלית מתקדמת 
מציעות שירותים מקוונים או כח אדם בעל יכולת 

 .כאלו יםלהעניק תמיכה לשירות

 

 
צמצום פערים חברתיים לשם שיפור איכות  

 החיים של תושביהן. 
הנגשת שירותים מקומיים באופן מקוון והגברת  

 צריכתם על ידי האוכלוסייה.

 
רשויות 
 מקומיות

 
חשדנות וחוסר ביטחון של משתמשים כלפי  

שירותים הניתנים באופן דיגיטלי מייצרת העדפה 
גם בקרב  ,לצריכת השירותים בדרכים מוכרות

אוכלוסיות בעלות אוריינות דיגיטלית. אימוץ איטי 
של השירותים הדיגיטליים מקטין תמריצים של 
עסקים לפעול להטמעתם באוכלוסיות חסרות 

 אוריינות דיגיטלית 
העדר סטנדרטיזציה ורגולציה בהנגשת מוצרים  

ושירותים לבעלי אוריינות נמוכה )בדומה לזו 
 למוגבלויות ראייה(הקיימת לגבי הנגשת אתרים 

מחסור בידע על הפער הדיגיטלי, על אוריינות  
 דיגיטלית ועל הדרכים להתמודד עימם.

העדר משאבים ייעודים לעיסוק בפיתוח אוריינות  
 דיגיטלית.

 
ארגונים המציעים את שירותיהם לציבור באופן  

דיגיטלי מעוניינים בהרחבת קהל היעד 
 לשימוש בדיגיטל.

מקהלי היעד מעוניינים מעסיקים של עובדים  
 בפיתוח ההון האנושי של העובדים בארגון.

מעסיקים מעוניינים בהגדלת מאגר כוח אדם  
 פוטנציאלי איכותי.

 

 
מגזר 
 עסקי

קווים  לצאת לדרך: 
  מנחים ליצירת
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 הדיגיטלי?

 

19 

 



  

  אינטרסים חסמים

 
חברתיים בעלי משאבים  לרוב מדובר בארגונים 

 מוגבלים.
מחסור בידע על הפער הדיגיטלי, על אוריינות  

 דיגיטלית ועל הדרכים להתמודד עימם.
לקידום אוריינות  התמודדות עם התנגדות 

 .מתוך הקהילהדיגיטלית 

 
אוריינות דיגיטלית עשויה להיות כלי לחיזוק  

 .הקהילה ודרך לתקשורת עימה
החברתית של השליחות סיוע במימוש  

 .הארגון

 
מגזר שלישי 

ארגונים  -
קהילתיים 

ונותני 
שירותים 

 לקהל היעד

 
בעיה מורכבת עם פתרונות מורכבים. מדובר ב 

יש קושי לאתר שחקן מרכזי בו ניתן להשקיע. 
מהלך כזה מחייב עבודה מורכבת מול 

שותפויות. בנוסף, מגזר שלישי, שהוא לקוח 
חלק מהפתרון מרכזי של הפילנתרופיה, הוא רק 

 ואינו יכול להתמודד עם הבעיה לבדו.

 
קידום מטרות חברתיות שבהן עוסקות  

הקרנות )הנושא יכול להיות רלבנטי לקרנות 
העוסקות בצמצום פערים בחינוך, בצמצום 

פערים חברתיים, במאבק בעוני, במיצוי 
 .זכויות, בחינוך טכנולוגי ועוד(

 
 פילנתרופיה
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  הסכימו בין השותפים כיצד תראה ההצלחה

העזרו במפת רכיבי ההצלחה כדי למקד את השינויים שתרצו לראות ברמת הפרט והקהילה, 

 וגם אצלכם כארגונים שותפים. תרגמו את רכיבי ההצלחה ליעדים מדידים.  

 

 

 לבחרו שחקן מתכל

מהלכים לצמצום הפער הדיגיטלי הם מורכבים ודורשים עדכון ותיאום בין פעולות נפרדות של 

המהלך. ארגון זה יבנה שם כך, מומלץ שיהיה ארגון המוביל או מתכלל את מגוון ארגונים. ל

מנגנוני ותהליכי העדכון, התכנון והתיאום. ארגונים המייצגים את קהל היעד ויתחזק את 

)רשויות מקומיות, ארגונים קהילתיים( יכולים להיות בעלי יתרון בתכלול של מהלכים משותפים  

 כאלו.

 

קווים  לצאת לדרך:   מכוונת מטרהבנו שותפות 
  מנחים ליצירת

שותפויות  
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 ןקדם גם מטרות מובחנות של כל ארגוקדמו מטרות משותפות אך הקפידו ל

עבור כלל השותפים. יש מעט ארגונים שקידום אוריינות דיגיטלית היא   Win Winפעלו בגישה של 

מטרתם המרכזית. רוב הארגונים הפועלים בנושא עושים זאת כדי לקדם מטרות אחרות שלהם, כמו  

 למשל קידום הפלטפורמה הדיגיטלית, סגירת סניפים פיזיים, שיפור השירות לאזרח ועוד.  

ש המוטיבציות של כל הארגונים השותפים, תגביר את הסיכוי  בניית השותפות באופן שתביא למימו

לשותפות מוצלחת. בררו עם השותפים הפוטנציאליים מה חשוב להם להשיג ובאיזה אופן תוכלו  

 לפעול יחד כדי שכל אחד מכם יוכל לממש את האינטרסים שלו.

 

להביא למהלך מפו את המשאבים הנדרשים וצרו שיתופי פעולה עם מגוון שחקנים, שיכולים 

 המתוכנן משאבים מגוונים

 :חלק מן המשאבים הללו הם
מאפשר ללמד ולהכשיר את קהל היעד, אך גם מסייע להתאים  -ידע בפיתוח אוריינות דיגיטלית 

 .פלטפורמות דיגיטליות לבעלי אוריינות דיגיטלית נמוכה
לתרבות ולשפה ולייצר  מאפשרת לגייס, לייצר אמון, להתאים את הלמידה  -גישה קהל היעד 

 .המשכיות בתהליך הכניסה לעולם הדיגיטלי
חיוניים ליצירה ולהנגשה של תשתיות, לקידום הכשרות, להתאמת שירותים   -משאבים כספיים 
  .ואפליקציות ועוד

מהוות תנאי בסיסי לשימוש בדיגיטל. הגישה הפיזית למחשב או   -תשתיות פיזיות ודיגיטליות 
ת אינטרנט או סלולר, במרחב הביתי או הציבורי בהתאם לקהל היעד, היא  למכשיר סלולרי ולרש

 משאב חיוני לצמצום הפער הדיגיטלי.
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  שימו את קהל היעד במרכז  

חשוב להתאים את העשייה למאפיינים  ,כדי שמהלך משותף לצמצום הפער הדיגיטלי יהיה אפקטיבי

הייחודיים לקהל היעד. יש לזכור שקהל היעד בתוך כל אוכלוסייה אינו הומוגני וחשוב לאפיין את 

  החסמים, הצרכים והנכסים של קהל היעד מולו פועלים גם בתתי הקבוצות שהוא כולל.

1  
 

מוטיבציה נוצרת כאשר יש צורך מיידי שפוגש מענה מותאם, פרקטי ושימושי.  צרו מענים מבוססי צורך: 
הם תעסוקה, צריכת שירותים, מימוש   צרכים מרכזיים שמהווים גורם מוטיבציוני מובהק לרכישת אוריינות

זכויות ויצירת תחושת שייכות וקהילתיות )למשל, צורך בהשגת מידע או הדרכה לביצוע פעולה יומיומית כמו  
בדיקת מינון תרופה, תיאום תור לבדיקה, בדיקת יתרה בבנק, תקשורת עם משפחה בחו"ל ועוד(. המענים  

 לצרכים של אוכלוסיית היעד. המפותחים צריכים להיות מדוייקים ולהתאים

2  
 

הניסיון מראה כי קיים קושי מובנה להביא את הציבור פגשו את קהלי היעד במקום בו הם נמצאים: 
לפיכך יש צורך להגיע לאנשים במקום בו הם נמצאים, ולהביא ללמידה דרך מתן מענה לצרכים להכשרות. 

אחרים, שאינם רכישת אוריינות דיגיטלית. צרכים כמו צריכת שירותים, מפגשים חברתי ועוד. קהלי היעד 
ם  מגיעים למשרדי הממשלה, לקופות החולים, למרכזי שירות של בנקים וחברות הסלולר וכן למרכזי
 חברתיים וקהילתיים. יצירת הכרות ומגע עם הדיגיטל במקומות אלו יכול לשפר את המוטיבציה ללמידה.

3 
 

כדי לייצר מוטיבציה יש צורך לבנות אמון, הן אמון בדיגיטל   :שתפו את אוכלוסיית היעד בתכנון ובביצוע
אחת הדרכים היא בנק וכד'(.  -והן אמון בגורם המעודד שימוש בו )כגון מדינה, רשות מקומית, מגזר עסקי 

הקהילה הלוקחים חלק בתהליך. סוכני שינוי יכולים לקחת בחשבון  סוכני שינוי מתוך לפעול בשיתוף עם 
 מאפיינים כמו שפה ותרבות, וכן לסייע בהתאמת דרכי הלמידה לקהל היעד מתוך הבנה עמוקה שלו.
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תמריצים כספיים או שווי כסף יכולים להיות אמצעי חשוב בתהליך  :צרו תמריצים מותאמי אוכלוסית יעד
תמריץ יכול לשמש כהנעה למעבר לדיגיטל עבור אוכלוסייה אשר נמנעת מכך בשל חסמים . צמצום הפער

מעבר לצריכת שירותים בעצמאות דוגמאות לתמריצים כאלו הן מתן קופונים או נקודות זכות על . שונים
  .הדיגיטל

 
 

4 
 

תנאי בסיסי לשימוש בדיגיטל הוא גישה למכשירים   :פתחו והנגישו תשתיות מותאמות לקהל היעד
ים לתשתיות שונות. כך למשל,  מותאמים ולרשת האינטרנט. קהלי יעד שונים נתקלים בפערים שונים וזקוק

בחברה הערבית ישנה חשיפה גבוהה לסמארטפונים ופחות מכך למחשבים אישיים ועם זאת בישובים רבים 
חסרה פריסה של אנטנות סלולריות. בחברה החרדית נמנעים מהכנסת מחשבים לבתים אך יש נכונות  

 לעשות שימוש במחשבים עם אפליקציות מותאמות במרחב הציבורי.

5 
 

6 
 

לאוכלוסיות  ירת שירותים דיגיטליים המותאמים יצ :היקדמו פיתוח אפליקציות וכלים מותאמי אוכלוסי
היעד, מגבירה את המוטיבציה לשימוש בדיגיטל ולנגישות לשימושים השונים. ארגונים מומחים בסוגיות של  
אוריינות דיגיטלית וארגונים מתוך אוכלוסיות היעד יכולים לסייע לגופים עסקיים וממשלתיים בהתאמת 

שהפתרונות הדיגיטליים יהיו פשוטים,  אוכלוסיות השונות. ככל השירותים ומוצרים לצרכים הייחודיים של 
 נוחים ומותאמים תרבותית, היקף רחב יותר של אנשים, יוכלו ללמוד ביתר קלות.
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  התייחסו לרמת הקהילה ולא רק לרמת הפרט

   כוונו להשפיע על נורמות חברתיות ותודעה ציבורית

אלא גם מנורמות חברתיות   ,דפוסי השימוש בדיגיטל מושפעים לא רק מיכולת או עמדה אישית

חשוב לכלול מהלכים המעצבים  לפיכךוקהילתיות, מתמיכה הניתנת בקהילה ומעמדות מקובלות. 

עזר  יומשפיעים על התודעה הציבורית הרחבה. חשוב לכלול מרכיב של שיווק השימוש בדיגיטל ולה

 עים כיצד לפנות אליו.בסוכני שינוי מתוך הקהילות ובארגונים המכירים את קהל היעד מבפנים ויוד

 

 

 

 

 

 

 התייחסו גם לאוכלוסיית יעד עקיפה ללמידה

רחבה של קהל היעד   תפיסה. ה שוניםלאנשים להם אתם מעוניינים לסייע ישנם מעגלי תמיכ

התייחסות  , למשלבמאמצים שלכם.  והתייחסות לקהילה בתוכה הם חיים יכולה לסייע ולתמוך

 שיכול לתמוך את הלמידה שלהם לאורך , קהל יעד עקיףלמשפחות של אנשים בגיל השלישי כאל 

 .תשפר את הסיכויים להצלחה, זמן

 

לצמצום פערים דיגיטליים בקרב תושבים , מגזרי-תלת, מקומי הינו ריכוז מאמץ מיזם קהילות דיגיטליות
המכליל את כלל השחקנים הקהילתיים הרלבנטיים " 360מאמץ "המודרים מהדיגיטל ברשות המקומית וממקד 

(. אקדמיה ועוד, ארגוני מגזר שלישי, עסקים, רשות מקומית)אשר בכוחם לסייע בצמצום הפער הדיגיטלי 
, כגון הנהגה מקומית וקהילתית מובילהוהקהילתית. ממנף את היתרונות הקיימים ברמה העירונית  המיזם

 .ניצול תשתיות קיימות וסנכרון המשאבים הקיימים, אחריות קהילתית ותרומה לקהילה
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  תכננו תהליך מתמשך

 צרו מעטפת למידה המשכית

אוריינות דיגיטלית מראה כי למידה חד פעמית )גם אם מדובר ניסיונם של ארגונים העוסקים בפיתוח 

אינה מספקת את כל הנדרש לשם פיתוח אוריינות דיגיטלית. כדי לרכוש   ,בקורס או במספר מפגשים(

אוריינות יש לפתח מסוגלות לשימוש בדיגיטל וכן יכולת לעשות שימוש בכלים שלא נלמדו בשלב 

הראשון של הלמידה, ולהתמודד עם שינויים באפליקציות שנלמדו. לכן, יש לספק תמיכה ללומדים 

ים שיסייעו לשימור הידע שנרכש ולפיתוח המשכי של היכולות. שיתוף למשל על ידי גופ ,לאורך זמן

פעולה בין ארגונים מספקי שירותים, מעסיקים, ארגונים מכשירים וארגוני קהילה יכול לייצר מעטפת  

 כזו.

 

 קדמו פעולה מותאמת לסביבה טכנולוגית משתנה

המענים לפיתוח אוריינות  . נקודת מוצא לצמצום הפער הדיגיטלי היא שטכנולוגיה היא דינמית

יש לכך  . דיגיטלית דורשים בחינה של הצרכים המתפתחים של הפרט בחברה דיגיטלית המשתנה תדיר

ארגונים העוסקים בהכשרות ובתמיכה  . אך אין די בכך, השלכות על אופן בניית הכשרות ותוכניות לימוד

שינויים וכן למעקב מול הלומדים צריכים לקחת זאת בחשבון ולשים דגש על מתן כלים להתמודדות עם 

צריכים להיות ערים לכך בעת שינויים  ( עסקיים וציבוריים כאחד)ארגונים נותני שירותים . לאורך זמן

  .ה בעלת אוריינות דיגיטלית נמוכהיבפלטפורמות דיגיטליות ולהנגיש סיוע לאוכלוסי
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במסגרת עבודת השולחן ועל בסיס פעילות המטה בשנתיים האחרונות בתחום קידום האוריינות  

 .הדיגיטלית בישראל, למדנו מספר שיעורים ונתקלנו במספר שאלות מפתח

אימוץ איטי  ראשית, שאלנו את עצמנו בצניעות, האם, בהינתן עידן של התפתחות טכנולוגית מואצת לצד 

 ?של הטכנולוגיות על ידי בני האדם ניתן לסגור את הפער הדיגיטלי

ככל הנראה, בעידן עתיר שינויים מהירים ואי ודאות מתמדת, הפער הדיגיטלי לא ייסגר במלואו. תמיד  

ידי מעטים עבור רבים, ובני אדם יידרשו לאמץ אותה אל חיקם,  -תהיה טכנולוגיה חדשה, שתיוצר על

 יכולותיהם ואת הידע שלהם ביחס לטכנולוגיה החדשה והמתחדשת.  לשכלל את

 ?אז מה כן? אילו כישורים, ידע ומיומנויות נלמד בעידן כזה

למדנו, שלכל הפחות, ההקניה הבסיסית הנדרשת היא הפגת חשש או הפחתת "טכנופוביה" ויצירת  

 .תחושת מסוגלות ועידוד סקרנות ביחס למרחב המקוון

שהשלם גדול מסך חלקיו, וכדי לייצר אימפקט משמעותי של צמצום פער דיגיטלי ויצירת בנוסף, למדנו 

רב מגזרית. סך כל הפעולות השונות שמתקיימות  -מערכתית-הכלה דיגיטלית, נדרשת פעולה מכלילה

 .יחד באינטגרציה ובאקוסיסטם שקוף הוא זה שיצליח לייצר שינוי משמעותי

פן בו נכון ורצוי לעבוד יחד לצמצום הפער הדיגיטלי, ובכך למנוע את  מדריך זה, תפקידו להבנות את האו

כלכליים. אנו מאמינים כי שימוש נכון במדריך, ייצר הזדמנויות למינוף   -התרחבותם של פערים חברתיים 

 .פעולות קיימות באופן אפקטיבי יותר וקידום פעולות נדרשות חדשות בהלימה עם המערכת כולה

 

ה לכל משתתפי השולחן העגול על השותפות לדרך ועל התרומה המשמעותית תודה והערכה גדול

 לקידום הידע והפעולה לקידום האוריינות הדיגיטלית ולצמצום הפער הדיגיטלי בישראל.

 לסיכום
 

 ?אז מה למדנו
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 במשרד לשיוויון חברתיהשולחן העגול כונס על ידי מטה ישראל דיגיטלית 

 סגנית ראש מטה ישראל דיגיטלית, השכלה ויישום - מרב חורב

 ראש תחום אוריינות דיגיטלית -נסין יסליי בי

 צוות מקצועי מלווה מטעם שיתופים

 מנהלת תהליך השיתוף -יסמין רובין קופר 

 יועצת לתהליך השיתוף -אור סרי 

 תהליך השיתוףל יועצת -שני שביט 

 וף בממשלהתהליכי שיתתחום מנהלת  -מירי יעקובי הורוביץ 

 עבודההתודה מיוחדת למובילי צוותי 

 מנכ"לית, מחשבה טובה -אורנית בן ישר 

 סמנכ"ל, עיריית רמת גן -אמנון בוץ 

 מנהלת מדידה והערכה, תפוח -בילי כהן 

 סמנכ"לית פיתוח מחשבה טובה -יעלה להב רז 

 מנהלת מחלקת דיגיטל ותקשורת שיווקית, סלקום -מיכל ישראלי 

 , תפוחסמנכ"לית –קרן זיסמן 

 

השולחן העגול  חברי
לצמצום הבין מגזרי 

 הפער הדיגיטלי
 
 

 
 
 

28 

 



 
  

 איגוד האינטרנט הישראלי

 אז'אינג

 אלפנאר

 בנק הפועלים

 בנק לאומי

 ג'וינט אשל

 ג'וינט תבת

 החברה למתנ"סים

 הילמ"ה

 המכללה האקדמית הרצוג

   המשרד לשוויון חברתי

חורה דיגיטליתמיזם   

 יוניליוור

 יוניסטרים

 כל זכות

 מועצה מקומית נחף

 מחשבה טובה

 מכבי שירותי בריאות

 בע"מ מסק מדיה

השולחן העגול  חברי
לצמצום הבין מגזרי 

 הפער הדיגיטלי
 
 

 
 
 

  האגף לחינוך מבוגרים -משרד החינוך 

ה"מרכזי להב -משרד המדע   

 משרד התחבורה

 סלקום

 עיריית אשדוד

 עיריית בני ברק

 עיריית ירושלים

 עיריית נתניה

 עיריית רמת גן

 2000 ציונות

 'קרן מיראז

  רשות האוכלוסין וההגירה

היחידה לשיפור  -רשות התקשוב הממשלתי 

 השירות הממשלתי לציבור

 יועצת אחריות תאגידית לעסקים -שירלי קנטור 

 תפוח 

Loop 

Microsoft 

Pfizer 
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