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השימוש במחשב,  .גורם מאיץ ליצירת פערים –טכנולוגיה וידע טכנולוגי מהווים לא אחת גורם מאיץ לשוויון, ובהיעדרם 
נדרשות. ילדים גדלים כיום בעולם ידע  היכולת להשיג מידע באינטרנט, לעבד מידע, ולייצר מידע הפכו בעולמנו למיומנויות

טכנולוגיים הפכה תנאי להשתלבות עתידית בחברה  י טכנולוגיה, והיכולת לעשות שימוש במשאביםיד-להמעוצב ע

 .ובכלכלה

יגיטלית נמוכה ד בחברה הבדואית בישראל החשיפה לטכנולוגיה מצומצמת עקב נגישות נמוכה מחד ורמת אוריינות
להסתגלותה למערכת החיים המערבית  ,הטמון בהשכלה ובחינוך כאמצעי לקידום הקהילה הבדואית. הפוטנציאל מאידך

בעוד שהחשיפה לטכנולוגיה )מחשבים נייחים, ניידים, וטלפונים חכמים(  .ולהשתלבותה בחברה הישראלית טרם מומש
ב ובאינטרנט מגיל צעיר, ובכל שדרות חסר דגש על השימוש היעיל, המגוון, והחינוכי במחשו עלתה בשנים האחרונות, עדיין

 .החיים

האוריינות הדיגיטלית  עמותת תפוח, יחד עם שותפיה מהמגזר העסקי, הציבורי והחברתי, פועלת בעשור האחרון לקידום
לחינוך טכנולוגי, בעידוד פריסת  ביזום והפעלת פרויקטים והערכה, מדידה ,הבדואית, במספר מישורים: במחקר בחברה

 .דיגיטלית בחברה הבדואית שובים הבדואיים ובהובלת האג׳נדה לקידום אוריינותתשתיות בי

במסגרת  2014במסגרת השירות האזרחי והתרחבה בשנת  2008פעילות עמותת תפוח בחברה הבדואית החלה בשנת 
ת תפוח בחברה התחדשה פעילו 2019בתכניות "דור טכנולוגי" ו"חורה דיגיטלית". במהלך  2015תכנית ס'לה ובשנית בשנת 

הבדואית במסגרת שני מיזמים חדשים: "ס'לה לתעסוקה" ו"קהילה דיגיטלית בחורה", תוך מתן דגש מיוחד לתחומים של 
 -קידום תעסוקה איכותית וקידום הקהילה הדיגיטלית. בארבע השנים האחרונות עמותת תפוח פעלה בקרב למעלה מ

שעות, החל מחשיפות לתכני אוריינות דיגיטלית שונים ועד  337,500-מוטבים בחברה הבדואית ובהיקף של כ 56,600

 לתכניות עומק תעסוקתיות מתקדמות המקנות מיומנויות תכנות לצעירים.

כל מתנדבת  .בנות שירות )הן מהצפון והן מהדרום( 200-הוכשרו כ ,ת האזרחיבמסגרת השירו ,השנים האחרונות 3במהלך 
שעות הדרכה והכשרה טכנולוגיות בקהילה. המתנדבות מהוות  80,000-כיחד שעות הדרכה בשנה, המהוות  1,600ביצעה 

 ."שגרירות טכנולוגיות" הלוקחות חלק פעיל בצמצום הפער הדיגיטלי ביישוביהן

ניהול ות במהלך שנות הפעילות בחברה הבדואית בנגב הצלחנו לייצר רשת קשרים ושותפויות מקומיות ענפה, לבנות צו

 .צרכים הייחודיים בשטח ולייצר ביקוש גובר להכשרות בדגש טכנולוגיבהדרכה מיומן ומקצועי, להכיר ו

 

 .לשנת הפעילות הנוכחית בחוברת הקצרה שלפניכם מובאים עיקרי הפעילות בחברה הבדואית

 

 ,בברכה

 דפנה ליפשיץ, מנכ״לית



 

 

 

 

 

 

 

  



 בחורה קהילה דיגיטלית

מיזם משותף  - חורה דיגיטליתאחד המיזמים המשמעותיים שיזמה תפוח בשנים האחרונות בחברה הבדואית הינו מיזם 
של עמותת תפוח, הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, מטה ישראל דיגיטלית, משרד החקלאות, מועצת חורה, משרד 

פרויקט אוריינות דיגיטלית שכוון לקהלי יעד  היהיגיטלית . פרויקט חורה ד2015-2018החינוך ומט"ח שהתקיים בין השנים 
שנת מגוונים:  נשים, עובדי רשות מקומית, מורים ילדים ונוער במועצה המקומית הבדואית ח'ורה שבנגב. פעילות זו החלה ב

חשב אופיס, בדגש על מספר צירים: הכשרות בתכני אוריינות דיגיטאלית לאוכלוסיות השונות בנושאים כגון הכרת מ 2015
תוכנות למערכת החינוך, בניית אתרים, מדיה דיגיטלית, שירותי ממשל זמין וגלישה בטוחה. במסגרת הפעילות הועברו מידי 

 משתתפים.  200שעות הדרכה טכנולוגיות למעל  150 - 50קורסים והכשרות תעסוקתיות בהיקף  13-שנה כ

 "קהילה דיגיטליתהזנקנו את פיילוט  2019טלית", בינואר בהמשך לפעילות המוצלחת שהתקיימה במיזם "חורה דיגי
מיזם משותף של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, מועצה מקומית  - חורה"ב

  חורה ועמותת תפוח.

מת קהילות דיגיטליות להק במסגרת המיזם, נבחרה חורה כיישוב הראשון להשתתף בפיילוט שמוביל מטה ישראל דיגיטלית
ברחבי הארץ, שמטרתן להקנות מיומנויות דיגיטליות לקהילות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל. זאת מתוך מטרה 

 להביא לשיפור באיכות החיים של התושבים וחיזוק היכולת לצרוך שירותים דיגיטליים במגוון תחומים.

תקיים תהליך שיתוף ציבור ה. כחלק מהשקת המיזם, 2020עד אפריל חודשים,  16וימשך  2019הפרויקט החל בינואר 
תחומי חיים שבהם יתמקדו פעילויות הפרויקט ושסביבם ירכשו המשתתפים מיומנויות  2התושבים  ושבמסגרתו בחר

 התחומים שנבחרו הם מיצוי זכויות ובריאות. דיגיטליות.

 יות הפרויקט:ואו לידי ביטוי כחלק ממגוון פעילוהתחומים הנבחרים יב

 ללימוד אוריינות דיגיטלית. קורסים והכשרות בסיסיותהכוללות  פעילויות עומק 

 וקיום משחק  םרלוונטיילהעשרת הקהילה בנושאים טכנולוגים  מפגשי תוכן והרצאותכגון  אירועים חד פעמיים
 הנבחרים. , המשלב למידה דיגיטלית וחשיפה לתכנים בראי תחומי החייםGet Onlineתחרותי מקוון, 

 תאימהוול לאבות מרכז תומך למידהטכנולוגיים לנשים,  חוגי בית, כולל פעילויות המותאמות לאופי היישוב וצרכיו 
המאפשר להורים בעלי ילדים צעירים להשתתף בהכשרות ובקורסי האוריינות הדיגיטלית שמציע הפרויקט בזמן 

מדת פעילויות חשיפה טכנולוגיות במקומות מרכזיים שיכלול עדיגיטלי  Pop Upשילדיהם זוכים להשגחה, מיזם 
ובניית מנהיגות חינוכית  נטע@מערך שגרירים בקהילה, שבמסגרתו תפעל תנועת הנוער ביישוב, הובלה 

לשימוש בכלים דיגיטליים והפיכתם לשגרירים דיגיטליים  הכשרה של מורים וצוותי הוראהטכנולוגית שתכלול 
 בבתי הספר.

 

 :בשנת הפעילות הנוכחית אנו מתוכננים להגיע לבאיםבמסגרת המיזם 

 שעות הדרכה 2,267    ||  מוטבים 3,660 



 תעסוקהלס'לה 

יצאנו לפיילוט במסגרת  2019( , במהלך 2014-2018) על סמך הניסיון שהצטבר והתשתית שנוצרה במסגרת תכנית ס'לה
לייצר קפיצת מדרגה  היא המיזם מטרתמיזם חדש בחברה הבדואית בדגש על תחום התעסוקה: מיזם "ס'לה לתעסוקה". 

ידי -תעסוקתית משמעותית לתושבים הבדואים בנגב, ולסייע לקדם מוביליות חברתית וכלכלית של המשתתפים על
מים הייחודיים של החברה הבדואית בנגב. תכנית ס'לה לתעסוקה שמה דגש על תחום התעסוקה התמודדות עם החס

ומעלה ומבוגרים. סל המענים המוצע נתפר בהמשך לסקר צרכים, מחקר ואפיון מעמיק שנעשו בשיתוף  18לצעירים מגיל 
ית תפעל ביישובים ובמועצות עם קבוצות מיקוד וחשיבה משותפת עם קהלי היעד של התכנית ושותפים מקומיים. התכנ

 האזוריות הבאות בנגב: חורה, לקיה, ערערה בנגב, תל שבע, שגב שלום, כסייפה, רהט, אל קסום ונווה מדבר.

 התכנית מורכבת מסל של מענים באמצעות תכניות הכשרה תעסוקתיות כמפורט להלן:

 הכשרתBootcamp  ( )צוינים בעלי רקע באנגלית וחשיבה למועמדים מ המיועד קורס אינטנסיבי -נבחרת תכנות
. Front Endמתמטית. במסגרת ההכשרה ילמדו המשתתפים קורסים מתקדמים בעולמות פיתוח ויוכשרו כמפתחי 

ישפרו המשתתפים את יכולות אנגלית והמתמטיקה שלהם וכן יפתחו יכולות של תהליכי קבלת  במסגרת התכנית
 ההחלטות, ואסטרטגית פתרון בעיות. 

 צועיסטקורס בי (USER INTEFACE )- ביצועיסט הוא . תכנית ההכשרה מיועדת למשתתפים ללא רקע טכנולוגי
איש/ת המקצוע מעשי אשר יודע לבצע את המשימות הנדרשות בהפעלתן של התוכנות הגרפיות המקצועיות על 

די פרסום, בסטודיו של פי דרישה. הביצועיסט יכול למצוא עבודה במגוון גדול של מקומות כגון: בבתי דפוס, במשר
 מעצבים ובמערכות עיתונים. 

 קורס בניית אתרים ויזמות וקידום אתרים (PPC )-  תכנית הכשרה למשתתפים ללא רקע טכנולוגי, מתאימה
לבעלי עסקים קטנים או יזמים, עצמאיים, ומשתתפים המעוניינים לעבוד מהבית. משתתפי הקורס ילמדו כיצד 

לבנות נכון היררכיה ומבנה של אתר, כיצד לקדם אתרי אינטרנט באופן אורגני,  להקים אתרי אינטרנט, כיצד
 אסטרטגיה של קידום אורגני ועוד.  ,התאמות למובייל, קידום אתרים ממומן בגוגל

 קורס דיגיטציה תעסוקתיתEntry level Progress)  )-  ,קורס טכנולוגי בסיסי למשתתפים ללא רקע טכנולוגי
כשכירים. ההכשרה מאפשרת למסיימים להיכנס לשוק התעסוקה כעובדים בקו הראשון להשתלבות בעבודה 

  .בעבודות אדמיניסטרטיביות מגוונות

מטיבי  יהכוללת מיומנויות רכות, הכנה לתעסוקה וליווי להשמה באמצעות ליוו מעטפת תעסוקתיתבמסגרת התכנית ניתנת 
בתכנית. מנגנון ההשמה מורכב מתהליך מיון מובנה שבוחן  ופתיחת דלתות להזדמנויות תעסוקתיות בפני המשתתפים

 התאמה לשוק התעסוקה הטכנולוגי, ליווי תעסוקתי במהלך ההכשרה: אישי וקבוצתי, וליווי תעסוקתי בסיום ההכשרה. 

 

 מתוכננים להגיע לבאים בשנת הפעילות הנוכחית:במסגרת התכנית אנו 

 שעות הדרכה 2,363    ||   מוטבים 352 


