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רקע
בעולם בו הטכנולוגיה מתעדכנת כל הזמן, מוצאים עצמם בני הגיל השלישי נדרשים
להסתגל לכך ששירותים רבים עוברים מהמרחב הפיזי למקוון ומערכות יחסים אישיות
מושפעות מפיתוחים טכנולוגיים. העדרה של אוריינות דיגיטלית והקושי להתנהל במציאות
הטכנולוגיות היומיומית גורם לתחושה טבעית של חוסר רלוונטיות ולעתים אף להדחקות אל
השוליים החברתיים. יתר על כן, מגפת הקורונה העולמית גרמה גם היא לשינויים חברתיים

ולפגיעה באוכלוסייה, עקב ריחוק חברתי, עלייה בתחושת הבדידות וקושי בגישה לשירותים.
על פי הלמ"ס (2021) כמעט רבע מבני ה-60 ומעלה אינם משתמשים באינטרנט, זאת

בהשוואה לאחוזים בודדים בקרב גילאים צעירים יותר. 
על פי סקר בקרב בני 67 עד 75 הנוטים להשתמש באינטרנט* , 49% לא רוכשים מוצרים
דרך האינטרנט, 38% לא עורכים שיחות וידאו/זום, 37% לא משתמשים ביוטיוב ו-21% לא
משתמשים בפייסבוק. השימוש העיקרי בקרב 84% ומעלה מבני הגילאים הללו הוא
בווטסאפ, דוא"ל וגוגל. 71% מהמשתתפים בסקר הסכימו במידה רבה עד רבה מאוד כי
השימוש באמצעים דיגיטליים יכול להקל על תחושת בדידות; וכמחציתם מעוניינים במידה

רבה עד רבה מאוד להעמיק את ידיעותיהם בנוגע לשימוש במחשב ובאינטרנט.

מחשבה טובה מפעילה תכניות טכנולוגיות מגוונות המקנות אוריינות דיגיטלית, בצורה
הדרגתית ובאופן המותאם לקצב הלמידה, על מנת לתת מענה לצרכים של אוכלוסיות הגיל
השלישי. כמו כן, הייתה שותפה במיזם הלאומי של המשרד לשיוויון חברתי, ג'וינט
ישראל-אשל ומטה ישראל דיגיטלית, לקידום זקנה פעילה ושיפור איכות החיים באמצעות

הקניית אוריינות דיגיטלית לבני 60+.  
 

*סקר מקוון שנערך ב-2020  ופורסם ב-2021 בדוח מבקר המדינה "הטיפול באזרחים הוותיקים במשבר הקורונה"
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תוכן עניינים



תכניות

 

לימוד מיומנויות בסיסיות/מתקדמות של תפעול מחשב/סמארטפון, פיתוח ביטחון בגישה
למחשב, חשיפה והתנסות בכלים שימושיים במחשב/בסמארטפון ובאינטרנט. במסגרת זו
ילמדו המשתתפים לבצע פעולות שימושיות בחיי היומיום שלהם באמצעות מחשב, טאבלט או
סמארטפון לשם שיפור איכות חייהם כאשר התכנים של כל קבוצה נקבעים בהתאם לרמת הידע

של המשתתפים.

קורס אוריינות דיגיטלית

"ביחד בבידוד" - מחשבה טובה מהבית

במרץ 2020, עם פרוץ מגפת הקורונה, הוקם אתר "ביחד בבידוד" אשר נועד ליצור
אלטרנטיבה לקידום האוריינות הדיגיטלית באופן מקוון, בתקופה בה הפעילות הפרונטלית
הופסקה לחלוטין, וכן לתת מענה לצרכים החברתיים וכפועל יוצא מכך לרווחה הנפשית של
האזרחים הוותיקים. האתר כלל תכנים חיים בנושאי טכנולוגיה ופנאי, שיעורים מוקלטים לצפייה
ישירה, אירועים חיים, וסרטוני הדרכה טכנולוגיים. הנגשת הפרויקט כללה קו טלפוני צמוד
לתמיכה טכנית עבור המשתתפים. כיום, האתר ממשיך לפעול והוא כולל מאגר של מאות

תכנים טכנולוגיים ותכני העשרה ופנאי הזמינים ללא עלות לכולם.

סדנאות
הסדנאות הטכנולוגיות מציעות למידה מהירה וממוקדת של תכנים טכנולוגיים רלוונטיים שונים

המאפשרים השתלבות מיטבית בחברה וחיי זקנה פעילה. להלן רשימת הסדנאות:

סדנת סמארטפון למתחילים/מתקדמים

סדנת זום

סדנת מיצוי זכויות

סדנת יצירת אלבום תמונות דיגיטלי

סדנת פייסבוק

סדנאות אופיס (מצגות, אקסל ועוד)

סדנת צילום בסמארטפון

סדנת שירותים מקוונים
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תכניות

 

TTT הכשרות

הרצאות מקוונות

מאז שחדרה הקורונה לחיינו, גבר הצורך לפעילות הסברה טכנולוגית אחד על אחד/בקבוצות
Train קטנות עם מבוגרים חסרי אוריינות דיגיטלית. לשם כך, פיתחה מחשבה טובה הכשרות
The Trainer במטרה לאפשר לארגונים שונים להכשיר את הצוותים/עובדים/מתנדבים שלהם
להעברת תכנים טכנולוגיים עבור בני ובנות הגיל השלישי. מרכיבי תכנית ההכשרה מיועדים
למשתתפים בגילאים מגוונים: בני נוער/שירות לאומי/עובדי חברות/ארגונים או מבוגרים עם
אוריינות דיגיטלית בינונית/גבוהה. חשוב לציין כי ההכשרה מלמדת את המשתתפים כיצד ללמד
מבוגרים ולא מלמדת אותם את השימוש בכלים הדיגיטליים עצמם כפי שקורה בפעילות
טכנולוגית "רגילה" שמעבירה מחשבה טובה ברחבי הארץ. באמצעות הכשרות כאלה יכול
הארגון ליצור בעצמו תכנית התערבות טכנולוגית/חברתית עבור מבוגרים חסרי אוריינות
דיגיטלית הסובלים מבדידות, לזכות את המתנדבים עצמם בחיזוק האוריינות הדיגיטלית שלהם
ולפתח פעילות מקומית משלבת קהילה באמצעותה יוכלו המתנדבים בהמשך להשתלב
בפעילות טכנולוגית אחרת. בשנתיים האחרונות לא מעט גופים/רשויות בחרו להכשיר את כוח
האדם הרלוונטי הקיים אצלם לעבודה טכנולוגית עם מבוגרים חסרי אוריינות במקום לקחת

גופים חיצוניים שיעשו זאת. 

ההרצאות המקוונות הן מפגש וירטואלי חד פעמי במטרה ליצור לבני הגיל השלישי חשיפה
לטכנולוגיה ממוקדת בנושא מוגדר. בהרצאות אלה נעשית הנגשה של כלים, שירותים דיגיטליים
או אמצעים טכנולוגיים ספציפיים, המותאמים לקהל היעד. דוגמאות להרצאות חד פעמיות:

רשתות חברתיות, בנקאות דיגיטלית, צילום בסמארטפון, ניווט דיגיטלי ועוד. 
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מטרות

שיפור מידת האוריינות דיגיטלית

חיזוק תחושת המסוגלות העצמית בסביבה
הטכנולוגית

שיפור תחושת המחוברות החברתית

הטמעת שימוש בכלים דיגיטליים
לטובת קידום זקנה פעילה
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ירושלים

יקנעם

לוד
תל אביבואדי ג'וז

פעילות במרחב

במקביל לפעילות מקוונת ענפה שהתקיימה בשנתיים
האחרונות, הצלחנו לקיים פעילות פרונטלית באזורים רבים
ברחבי הארץ, מהנגב  דרך ירושלים, השפלה, גוש דן ועד
חיפה. מרבית הפעילות התקיימה באזורים לא מרכזיים כמו

ערים קטנות, מועצות אזוריות, מושבים וקיבוצים

באר שבע

אשדוד

שדרות

*רשימה של נקודות ציון עיקריות

טירת
הכרמל

נתיבות

בן זכאי

 

מועצות אזוריות,
מושבים וקיבוצים

18%
ערים גדולות 
או מרכזיות

82%

הערה: האחוזים מתייחסים לסך הפעילויות, מקוונות ופרונטליות.
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קורס
אוריינות דיגיטלית

השפעה
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 83 % 93 % 99 %

מעוניינים להמשיך
לקורס נוסף

שבעי רצון
מההדרכה במידה

גבוהה

שביעות הרצון הכללית

9/10

הנאה מהחברים
לקורס במידה

גבוהה

קורס

 אוריינות דיגיטלית

6



במידה רבה במידה בינונית
במידה נמוכה

0% 25% 50% 75% 100%

 שירותים מקוונים

 רשתות חברתיות

"האם בעקבות הקורס את/ה
עושה יותר שימוש ב...?"

58%

38%

44%

23%

20%

24%
שמירה על קשר 
עם בני משפחה
דרך האינטרנט

עלייה במידת השימוש באינטרנט

קורס 

אוריינות דיגיטלית
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 62 %

 84 %

 85 %

שיפור בתחושת המסוגלות הטכנולוגית

שיפור במידת השליטה
בסמארטפון במידה

רבה-רבה מאוד

הקלה על תחושת
הבדידות

מרגישים יותר מעורבים בחיי
הסובבים אותם במידה
בינונית עד רבה מאוד

מתוכם  54%  ברמה רבה-רבה מאוד

מרגישים שהמחשב
מסובך עבורם במידה

נמוכה בלבד

קורס 

אוריינות דיגיטלית
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קורס 

אוריינות דיגיטלית

בזכות  הקורס הצלחתי
לעבור את המכשול שהיה לי
בשמוש במחשב נייד לפני
הקורס הכרתי מערכות רק

בתחום העבודה ואחריו
נחשפתי לעוד

תעוזה רבה יותר
לנסות,קבלתי מענה
לקשיים שאני פוגשת
בהתמודדות אישית

שחרור מחסמים ופחד
משימוש במחשב מבלי

לבקש עזרה מהסובבים אותי

הקורס תרם לי להכיר וללמוד
ידע בסיסי בהכרת המחשב
והסמרטפון, כמו כן נתן לי
יותר ביטחון בשימוש בהם.
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סדנאות

השפעה
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פייסבוק

סמארטפון

אלבום
דיגיטלי

סדנאות

נוספות* 35%

29%

16%

*סדנאות נוספות: 7% מצגות, 7% שירותים
מקוונים, 3% צילום, 2% אקסל, 1% אופיס

מהסדנאות
התקיימו באופן
(ZOOM) מקוון

55%

28%
השתתפו ביותר
מפעילות אחת

90%
 שבעי רצון

במידה רבה-רבה מאוד

סדנאות

חלוקת הפעילות
לפי סוג הסדנה
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 64 %

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

אוריינות דיגיטלית - הטמעה ויישום

מהמשתתפים הורידו
אפליקציות נוספות

בעקבות הסדנה

חיפשו
מכרים

 

הצטרפו
לקבוצה
אחת או

יותר

כתבו פוסט
ו/או הגיבו
לתמונה

עשו
LIKE

הגיבו
לפוסטים

השתתפות פעילה בפייסבוק
בעקבות הסדנה

סדנאות

86%
74%70%

62%
51%

התוצאות הבאות מדגימות את השימוש שהמשיכו לעשות המשתתפים
בידע ובמיומנויות שרכשו מחוץ לשיעורים. הן מעידות על הטמעת הלמידה

והרלוונטיות שלה לחיי היומיום של המשתתפים.
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ביחד 
בבידוד
השפעה
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גלשו באתר

מאז הקמתו

35,914

מחשבסמארטפון

55%43%

טאבלט2%

גלשו לאתר באמצעות:

ביחד בבידוד

Mtovalive.com
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0 5,000 10,000 15,000

 התקנת זום באנדרואיד

 אפלקציית רמזור והנפקת תו ירוק

 שימוש באפליקציית זום

 עיצוב בקאנבה

 טיפים לצילום בסמארטפון

צפיות בעמוד
השיעורים המוקלטים

הסרטונים הנצפים ביותר הם:

29,828

כמות צפיות

ביחד בבידוד
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 53 % 40 % 80 %

בסקר שנערך בקרב משתתפים ותיקים של האתר, כחמישה חודשים לאחר עליית האתר
לאוויר והשימוש הראשוני שלהם בו, דיווחו המשתתפים על הבאים:

המשיכו להשתמש 
בידע הטכנולוגי שרכשו 
במידה רבה-רבה מאוד

עשו שימוש בכלים
טכנולוגיים נוספים שלא

נלמדו באופן ישיר בשיעור

מעוניינים להמשיך וללמוד  
עוד על טכנולוגיה

 במידה רבה-רבה מאוד

עניין בטכנולוגיה אוריינות דיגיטלית - הטמעה ויישום

70%
שיפור במצב הרוח

 בעקבות השתתפות בשיעורים
 במידה רבה-רבה מאוד

ו-43% נוספים
במידה בינונית

ביחד בבידוד
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בשנתיים האחרונות, ברקע מגפת הקורונה, נסקה הפעילות של תחום 
גיל שלישי בעמותה באופן שלא יכולנו לצפות לו. האצת הדיגטליזציה
יצרה הזדמנויות חדשות לפעולה ודרשה מאיתנו להסתגל ולהציע
פתרונות יצירתיים. זכינו לתמיכה, משאבים והשקעה רבה
באמצעותם פיתחנו קורסים, סדנאות, הרצאות ותכניות הכשרה
פרונטליות ומקוונות. למעלה מ-27 אלף משתתפים נרשמו לפעילויות
השונות ועוד כ-36 אלף השתתפו בפעילות המקוונת דרך אתר "ביחד
בבידוד". לשם השוואה, בשנתיים הקודמות, הצלחנו להגיע לכ-1600

משתתפים בלבד!
 

צעדים משמעותיים אלו מקרבים אותנו יותר ויותר על עבר השגת
היעדים שלנו, אל עבר חיי זקנה פעילה, אוריינות ומסוגלות טכנולוגית

והשתלבות חברתית מיטיבה בקרב בני הגיל השלישי בישראל.
 
 

סיום
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