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רקע

כ-30% מבני הנוער בישראל מוגדרים כנוער בסיכון*. נערים ונערות אלו מתמודדים
עם קשיים מרובים החל מקשיים טבעיים ונורמטיביים המאפיינים את גיל ההתבגרות
ועד קשיים מורכבים יותר כולל נשירה ממסגרות, בעיות במשפחה, התמכרויות ועוד.
הם נמצאים במצבי סיכון המקשים על יכולת ההצלחה שלהם מבחינות שונות, כולל

קיום פיזי, רווחה נפשית, השתלבות בחברה, רכישת השכלה ומיומנויות לתעסוקה.  
 

בעולם בו אנו חיים ופועלים, אוריינות דיגיטלית מהווה שפה נוספת, החיונית לתפקוד
תקין ולהשתלבות מיטבית בחברה. עם זאת, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
ל-374 אלף תלמידים (כיתות א'-י"ב) אין מחשב בבית ול-490 אלף אין גישה
לאינטרנט, ורק לרבע מהתלמידים בעשירון התחתון יש מחשב אחד בבית**. בנוסף,
כיום עיקר הנבחנים ב-5 יחידות לימוד במקצועות המדעיים-טכנולוגיים, תחומי לימוד
שהם בעלי מתאם גבוה להשתלבות בתעשיית ההיי-טק, הוא בבתי ספר "חזקים"
מבחינה חברתית-כלכלית***. מצב זה פותח שער ללימודים אקדמיים בתחום
ההיי-טק בעיקר לאוכלוסיות "חזקות" מבחינה חברתית-כלכלית, ומכאן שרבים מן
המשתייכים לאוכלוסיות הנחשבות "חלשות" לא ילמדו מקצועות אלו באקדמיה,

וכתוצאה מכך יתקשו להשתלב בתעשיית ההיי-טק.

*סבו-לאל, ר. (2017). ילדים ובני נוער בסיכון בישראל. מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, 360 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. 
**דטל, ל. (2020). דווקא בקורונה: 375 אלף תלמידים יישארו ללא מחשב בגלל משרד החינוך. מתוך דה-מרקר. 

***Start-Up Nation Policy Institute (SNPI) ורשות החדשנות (2022). הון אנושי בהייטק הישראלי: תמונת מצב 2021-2022. מתוך רשות החדשנות.
 



הצלחה במאה ה-21

ממצאי מחקרים בתחום תעסוקת הנוער מדגישים את חשיבותן של המיומנויות
הרכות כגורם מוביל להגברת יציבות והסתגלות הצעירים בשוק העבודה* 

בנוסף לחשיבות הרבה של רכישת ידע ומיומנויות טכניות בסביבה הדיגיטלית,
לשינויים הגלובליים בשימוש בטכנולוגיה השלכות משמעותיות על הדרך בה אנחנו
מכינים דורות צעירים מבחינה מקצועית. כיום מעסיקים מחפשים אחר עובדים
צעירים בעלי מיומנויות גמישות, מסתגלות, יכולת למידה עצמאית, יצירתיות
וחברתיות** - מיומנויות המאה ה-21 להצלחה בחיים ובקריירה. מיומנויות אלו
כוללות מגוון כישורים ואיכויות התנהגותיות ואישיותיות אשר מאפשרות לנווט בסביבת

העבודה באופן יעיל, לעבוד בצוות, לעמוד ביעדים ולהשיג מטרות. 
 

מחשבה טובה פועלת לקידום מוביליות חברתית באמצעות הקניית הכשרה טכנולוגית
ומיומנויות רכות לבני ובנות נוער במצבי סיכון. לימוד תחומי ה-STEM והנגשת
הטכנולוגיה בסביבה תומכת ומעצימה פותחת עבור בני הנוער עולם שלם של
אפשרויות להשכלה, תעסוקה והשתלבות חברתית. מיומנויות אלו נלמדות במהלך
הפעילות השוטפת של תכניות הנוער באופן ישיר ומיושמות ברכישת הידע והאוריינות
הדיגיטלית.  בנוסף, נחשפים בני הנוער לערכי תרומה לקהילה וזוכים לעידוד

לאזרחות פעילה על ידי יצירת אפיקי מעורבות. 

 /https://aluma.org.il/wp-content/uploads/2016/02מפתח-לתעסוקהpdf. :קוליק, ל., ובנימין, ב. (2014). "מפתח לתעסוקה" אבחון מיומנויות רכות לקידום תעסוקת צעירים. נדלה מ*
Lippman, L.H., Ryberg, R., Carney, R. and Moore, K.A. (2015). Key “Soft Skills” that Foster Youth Workforce Success: Toward a Consensus Across Fields. Washington,**

DC: USAID, FHI 360, Child Trends. Published through the Workforce Connections project managed by FHI 360 and funded by USAID 
 

https://aluma.org.il/wp-content/uploads/2016/02/%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94.pdf


מטרות 

פיתוח מיומנויות רכות

הכשרה טכנולוגית מוכוונת תעסוקה

צמצום התנהגויות מסוכנות ברשת

קידום התנהגות פרואקטיבית חברתית

קידום תחושת מסוגלות ותמונת עתיד חיובית
פיתוח ייצוג מנטאלי חיובי לגבי העתיד המקצועי והגשמת המטרות

בחיים

פיתוח ושיפור מיומנויות כמו יכולת התמדה, ניהול זמנים, יכולת
למידה עצמאית, עבודה בקבוצה ועוד

הקנייה של כלים, ידע טכנולוגי והעלאת החשיבות של הידע הנרכש
לתעסוקה בעתיד

גלישה בטוחה ושמירה על פרטיות

עידוד השתלבות חברתית



תכניות

 

אקו-טק (כיתות ט'-י') - תכנית העצמה טכנולוגית, המחברת בני נוער לאפשרויות השכלה ותעסוקה
באמצעות הקניית ידע טכנולוגי מקצועי ברמה גבוהה ובתחום מבוקש בשוק, פיתוח כישורי יזמות
עסקית ומיומנויות בין-אישיות, המהוות פתח להתקדמות תעסוקתית עתידית. התכנית כוללת שלושה
מרכיבים: הכשרה טכנולוגית מקצועית (תכנות ב-WEB/ בניית אתרים ב-WIX , טכנאות מחשבים),
יזמות עסקית-חברתית והתמחות מעשית במהלך חופשת הקיץ. התוכנית מסתיימת בתחרות ארצית

להציגת המיזמים הטכנולוגיים של הקבוצות השונות בפני צוות שופטים - אנשי חינוך ואנשי הייטק.
 

סטארטאפיסטים (כיתות י'-י"א) - תוכנית ייחודית דו שנתית המיועדת לבוגרי תוכניות מחשבה טובה
Html ,CSS, :ובני ובנות נוער בכיתות ט'-י'. התכנית כוללת למידת שפות תכנות מתקדמות
JavaScript בסביבה חדשנית ומקצועית, וכן תכנות מסדי נתונים. המשתתפים מתנסים בפיתוח
פרויקטים של יזמות טכנולוגית חברתית, ועובדים בדומה לצוות פיתוח בחברת הייטק, על פרויקט
טכנולוגי חדשני סביב אתגר או סוגיה חברתית. התוכנית מתקיימת בשיתוף חברת הייטק מובילה,
המספקת את סביבת העבודה וכוללת לימוד תיאורטי והתנסותי, ליווי מקצועי ורכישת ידע ונסיון

אותנטי.
 

APP2U (כיתות ז'-ט') - תכנית העצמה נשית וחשיפה טכנולוגית, משולבת עם הדרכה של מנטורית
מחברת הייטק, במטרה לחשוף בנות בשלבים מוקדמים ככל שניתן למיומנויות המאה ה21 ובדגש על
דרכי חשיבה לוגית ולמידה עצמאית, תוך חשיפה לטכנולוגיה ואפשרויות הטמונות בה במטרה לשנות

דפוסי חשיבה והסללה תעסוקתית ולייצר תמונת עתיד טובה יותר עבורן כשוות בין שווים.
 

STEP UP ,תוכניות נוספות- בניית חדר בריחה וירטואלי, 2030- מחשבים את העתיד, מייק איט



פעילות תשפ"ב
2021-2022

משתתפים.ות

25%

65%

בנים

בנות

מגדר

511

APP2U תוכנית
לנערות

5

step-up קורסי

9
קורסי אקוטק

9

81%

19%

מגזר ערבי

מגזר יהודי

מגזר

קורסי
סטרטאפיסטים

4
תוכניות העצמה

טכנולוגיות
נוספות

34



מרכזי פעילות

אבן יהודה

ירושלים
מזרח ירושלים

אבו גוש

פתח
תקווה

קדמה

יקנעם
עפולה

אופקים

חיפה

לוד

טמרה

עפרה

מג'דל כרום



Eco-Tech 
 תוכנית

72%
נוכחות ממוצעת בשיעורים 110 משתתפים

7 קורסים
במגזר היהודי

2 קורסים
במגזר הערבי

נערות
40%

נערים
60%



תעסוקה

אבות מועסקים אימהות מועסקות

75% 

50% 

25% 

0% 

רקע סוציו-דמוגרפי

48%
61%

0-2 אחים/יות
38%

3-4 אחים/יות
40%

5 אחים/יות ומעלה
22%

יש מחשב בבית
המחובר לאינטרנט

68%

יש מחשב בבית אך
ללא חיבור לאינטרנט

6%

אין מחשב בבית
26%

לא עבדו מעולם
56%

משרה מלאה
2%

עבדו בעבר אך לא כיום
24%

משרה חלקית
19%

נוערהורים



הישגים ותוצרים

PC מתוך המשתתפים בקורסי טכנאות *

סיימו הסמכת

 

בהצלחה*

המשיכו להשתלב
בהתמחות ותרומה

חזרה לקהילה

מחשבים
חודשו

80%

84%

450

מיזמים
טכנולוגיים
חברתיים

17



 90 %  88 %

תפיסת מסוגלות מקצועית

הקורס הגביר את הרצון שלי
לפתח קריירה מקצועית בתחום

טכנולוגי או מדעי בעתיד*

בעקבות הקורס אני
מרגיש בטוח יותר ביכולת

שלי להצליח בחיים*

*% התשובות הגבוהות ביותר

נ/ית
דע

מ

ס/ת
נד

מה

ת/ת
כנ

ם (מת
(מחשבי

מ/ת
יז

75% 

50% 

25% 

0% 

המשתתפים נשאלו האם היו רוצים לעסוק במקצועות הבאים:

60%
68%

38%

24%



מיומנויות רכות

% המשתתפים שציינו שיפור במידה גבוהה ב:

*% התשובות הגבוהות ביותר

עבודה בקבוצה

עמידה מול קהל

פתרון בעיות

התמדה

התמודדות עם לחץ

ניהול זמן

94%

84%

90%

88%

82%

68%

"הקורס עזר לי להתמודד עם הפחד
במה שלי"

"למדתי שצריך להשקיע ממש
במשהו שאתה רוצה"



 86 % 80 %

 42 %

 72 %

חשיבות הטכנולוגיה

הניסיון בקורס הדגיש לי שאני
צריכ/ה ללמוד ולהכיר טכנולוגיה

(למשל, שימוש במחשב/סמארטפון)
כדי להשיג עבודה טובה בעתיד.*

אני יכול/ה להשתמש
בטכנולוגיה כדי לעזור

לשכונה שלי.*

*% התשובות הגבוהות ביותר

צמצום התנהגויות
מסוכנות ברשת

למדתי כיצד לזהות
התנהגות אלימה ברשת

למדתי לזהות מידע
שכדאי לי לשתף או לא
כדאי לי לשתף ברשת

הערה: נושא זה אינו נלמד באופן עקבי אלא מקבל התייחסות במידת הצורך במהלך הלימוד. 



 58 %

 84 %  74 %

קידום התנהגות
 פרואקטיבית חברתית

הקורס הגביר את הרצון שלי
לשרת ביחידה טכנולוגית

בצבא*'

אני מעוניינ/ת
להמשיך ולהתנדב

בתוכנית*

הקורס הגביר את הרצון
שלי לעסוק בפעילות

התנדבותית*

*% התשובות הגבוהות ביותר

 67 %

הקורס הגביר את הרצון שלי
לשרת בצבא או להתנדב

לשירות לאומי*'

'הנתון רלוונטי עבור המגזר היהודי בלבד



שביעות רצון

הביעו שביעות

רצון מהקורס

92%

מעוניינים להמשיך

לקורס נוסף

80%


