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רקע

חוסר שוויון דיגיטלי משפיע על שכבות אוכלוסייה רבות ומהווה חסם להשכלה ולהתקדמות
תעסוקתית. במדינת ישראל קיים פער דיגיטלי עצום אשר מעמיק פערים חברתיים ופוגע בשוויון
ההזדמנויות בחברה. על פי סקר מיומנויות PIAAC של ה-OECD, 73% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל
נמצאה כבעלת רמת אוריינות דיגיטלית נמוכה או מזערית. הפער הדיגיטלי בפתרון בעיות בסביבה
טכנולוגית הוא בין הגדולים ביותר בקרב מדינות ה-OECD.  הפערים הללו בולטים היום יותר מתמיד,
בעקבות מגפת הקורונה בשנת 2020 וגל המפוטרים העצום: גם אנשים שלא חוו עד היום את
הפערים, מוצאים עצמם ללא יכולת וללא כלים המאפשרים לצאת ממעגל האבטלה. על פי דו"ח
מבקר המדינה (2021) כ-335,000 מובטלים דיווחו לשירות התעסוקה כי אין להם מיומנויות דיגיטליות
כלל או שהם בעלי מיומנויות בסיסיות בלבד. כמו כן, חלה ירידה של 17% במספר המשתתפים
בקורסים לשיפור המיומנויות. מתוך ההבנה של מצוקה זו, בנינו סט מענים לאוכלוסייה של מחפשי

העבודה ולאלו המעוניינים לשדרג את מקום עבודתם. 
 

תחום התעסוקה בעמותת מחשבה טובה לא עוסק בהשמה מקצועית אלא בהעצמה מקצועית: מלבד
רכישת כלים טכנולוגיים אנו שמים דגש על רכישת ביטחון בסביבה דיגיטלית ועל תהליכי למידה
עצמית.אנו מאמינים כי הנגשת הטכנולוגיה והחשיפה אליה בסביבה תומכת ומעצימה, פותחת עבור
אוכלוסיית דורשי העבודה ואלו אשר מחפשים אחר שדרוג תעסוקתי עולם שלם של אפשרויות

להשכלה, תעסוקה והשתלבות חברתית.
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במקביל לפעילות מקוונת ענפה
שהתקיימה בשנתיים האחרונות,
הצלחנו לקיים פעילות פרונטלית
באזורים רבים ברחבי הארץ, מהנגב
דרך ירושלים, השפלה, גוש דן ועד

הגליל. ירושלים

תל אביב

באר שבע כסייפה

יקנעם

טירת כרמל

אשדוד

אשקלון

*רשימה של נקודות ציון עיקריות

כרמיאל



מטרות

שיפור מידת האוריינות דיגיטלית

חיזוק תחושת המסוגלות והביטחון לעבודה
בסביבה טכנולוגית עכשווית

שיפור מיומנויות דיגיטליות לחיפוש עבודה

בעבודה ובחיי היומיום
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תוכן עניינים



תכניות

 

מטרת קורס זה היא לרכוש ולהטמיע את המיומנויות הנדרשות היום בשוק התעסוקה, הן
בתהליכי חיפוש עבודה והן בהשתלבות במשרות ובתפקידים שונים. מלבד רכישת
הכלים הטכנולוגיים הקורס שם דגש גם על רכישת ביטחון בסביבה הדיגיטלית ועל
תהליכי למידה עצמית. תוכנית התעסוקה בעולם הדיגיטלי נועדה לתת מענה לצורך
בהיכרות עם יישומי מחשב והאינטרנט ובכך להעמיק את הידע הנדרש להשתלבות

בעולם העבודה.
 

תעסוקה בעידן הדיגיטלי

קורס ניהול משרד

תוכנית הכשרה טכנולוגית המיועדת לנשים וגברים אשר מעוניינים לעבור הסבה
לתפקידי אדמיניסטרציה. התוכנית פותחת אפשרויות מגוונות לניהול משרד עם כל
השינויים שחלים בו בתקופה של עולם דיגיטלי. במהלך הקורס נלמד יישומי מחשב
ואינטרנט מתקדמים, נעמיק בתחום רשתות חברתיות וניגע בחשיבות הווירטואליזציה
של המשרד המודרני. בנוסף נלמד מיומנויות תעסוקתיות כגון מיתוג עצמי, הכנה

לראיונות עבודה ועוד.

מכינות אוריינות דיגיטלית

מכינות האוריינות הדיגיטלית מקנות למשתתפים היכרות עם כלים טכנולוגיים השונים,
המשולבים בתהליכי הוראה ולמידה המתבצעים מרחוק. כלים אלו מהווים בסיס
להשתלבות בתעסוקה וללמידה מקוונת בהווה ובעתיד. הלמידה במכינות מתבצעת

באמצעות ה-זום.
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תעסוקה בעידן 
הדיגיטלי

השפעה
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רקע על המשתתפים

משרה
מלאה

73%

34%

8%

משרה חלקית

13%

סטטוס תעסוקתי

מתוך ה-73% שלא עובדים כיום,

66% לא עבדו גם בשנה האחרונה

38

ללא מחשב תקין בבית
 המחובר לאינטרנט

20%

גיל ממוצע

השכלה
 

לא עובד.ת

12 שנות לימוד
53%

22%
פחות מ-12 
שנות לימוד

16%
תואר ראשון

ומעלה
 

9%
מעל 12 שנות

לימוד

13%
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הכנת מסמך קורות חיים חיפוש עבודה באמצעות האינטרנט

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

השפעה

83%
60%53%

87%

לפני הקורסלאחר הקורס

מידת השליטה ביכולות בסיסיות בתהליך חיפוש עבודה:

הערה: הנתונים מתייחסים למידת שליטה גבוהה (4 או 5, על פי סולם של 1 = בכלל לא ועד 5 = במידה רבה מאוד)

92%
שביעות

 רצון מהקורס

92%
שביעות

 רצון מההדרכה
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0% 25% 50% 75% 100%

 כתיבת מסמכים ועיצובם בוורד

 שליחה וקריאת מייל

 שליחת קבצים במייל

 הקלדת נתונים באקסל

 ביצוע חישובים באקסל

 יצירת מצגות בפאוור פוינט

 שימוש בגוגל דרייב לאחסון

 גישה לקבצים משותפים בדרייב

 ניהול יומן אישי

השפעה

לפני הקורסלאחר הקורס

מידת השליטה בכישורי מחשב רלוונטיים:

הערה: הנתונים מתייחסים למידת שליטה בינונית עד גבוהה (3 עד  5, על פי סולם של 1 = בכלל לא ועד 5 = במידה רבה מאוד)

ניתן להבחין בשיפור של עד פי 2 במידת השליטה, על
פי הדיווח של המשתתפים, בכישורי מחשב רלוונטיים

לעולם התעסוקה העכשווי
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

 אתרי דרושים

 קבוצות פייסבוק

 פנייה ישירה למעסיק באמצעות כלים דיגיטליים

 חברות כוח אדם והשמה

0% 10% 20% 30% 40% 50%

 שלחתי קורות חיים למשרות שבעבר לא הייתי פונה אליהן

 הזמינו אותי לראיון לעבודה חדשה

 התחלתי תפקיד חדש בעבודה קיימת

 התקבלתי לעבודה חדשה

השפעה
 התנהגותית

חיפוש עבודה

שינוי סטטוס

בחודש האחרון חיפשתי עבודה באמצעות:

באמצעות הידע הטכנולוגי שרכשתי בקורס:

42%
41%

23%
17%

43%
19%
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מכינות 
אוריינות דיגיטלית

השפעה
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0% 25% 50% 75% 100%

Wizer.Me 

Gmail 

Whatsapp Web 

ZOOM 

השפעה

% הדיווח על תחושת מסוגלות גבוהה בשימוש באפליקציות הבאות
בעקבות הקורס:

עבור השימוש ב-ZOOM ובאתר Wizer.Me דיווחו
המשתתפים על השיפור הניכר ביותר ביכולת

השימוש.

תחושת מסוגלות בשימוש בכלים דיגיטליים

71%

79%

85%

85%

96%
שביעות

 רצון
מכינות

26
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תכניות

סדנת מיצוי זכויות 

מסגרת למידה של 1-4 מפגשים המתמקדת בשיפור היכולת של המשתתפים
למצות זכויות דרך שימוש בשירותים מקוונים הרלוונטיים לעולם התעסוקה.  

Office סדנת

סדנת הכנה לעולם התעסוקה

מסגרת למידה של 1-4 מפגשים המתמקדת בשימוש בסיסי בהקשר תעסוקתי
 .PowerPoint-ו Excel, Word :בכלי אופיס מרכזיים

 

מסגרת למידה של 1-4 מפגשים המתמקדת בהקנייה וחיזוק של מיומנויות
רלוונטיות למציאת עבודה, כולל הצגה אישית והכנה לראיונות תוך חיזוק הביטחון

ועצמי ותחושת המסוגלות
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השפעה

סדנת מיצוי זכויות

0% 25% 50% 75% 100%

 סריקת מסמך בסמארטפון

 מילוי טופס מקוון

 בדיקת הזכויות שלי

 קביעת תור למשרד ממשלתי

 שימוש באתרי מידע ושירותים

מרבית המשתתפים (70%) עשו שימו ברוב הכלים
הדיגיטליים שרכשו מעבר לשעות הסדנה באופן עצמאי

השתמשו מתכוונים להשתמש

 90% מהמשתתפים ציינו שהידע והכלים שרכשו היו חדשים
במידה רבה עד רבה מאוד עבורם

70%

70%

70%

70%

50% 40%

20%

20%

20%

20%
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הצלחנו להגיע בשנתיים האחרונות ל-935
משתתפים ומשתתפות ברחבי הארץ. במסגרת
הפעילות הם רכשו ושיפרו מיומנויות חשובות
להשתלבות בתעסוקה בעידן הדיגיטלי. חל שיפור
משמעותי בתחושות הביטחון והמסוגלות שלהם
להשתלבות. כמו כן, ראינו שינויים ברמה
ההתנהגותית, כמו הנעה של תהליכי חיפוש עבודה
דרך כלים דיגיטליים אשר כללו שליחת קורות חיים,
זימונים לראיונות עבודה ובמקרים מסוימים אפילו

שינוי תעסוקתי בעבודה או מציאת עבודה חדשה !

 

סיום
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