
נייר עמדה בנושא צמצום הפער הדיגיטלי בישראל 
עמותת תפוח

פער דיגיטלי )Digital Divide( מתאר מצב שבו קבוצות שונות באוכלוסייה אינן 
וכדומה(  אינטרנט  תוכנות,  )מחשבים,  הדיגיטלית  לסביבה  שווה  נגישות  בעלות 
התופעות  בין  הדיגיטליים.  בכלים  לשימוש  מיומנויות  מפערי  גם  סובלות  כן  ועל 
הלא רצויות הנלוות לפער הדיגיטלי נמנות: פגיעה בחוסן הלאומי, פגיעה בפריון 
האוריינות  כשחסרי  חדשים"  "אנאלפביתים  תופעת  מהתפשטות  סכנה  המשק, 
ובהשתתפות  בהשתלבות  פגיעה  ובהשכלה,  בהכנסה  בתעסוקה,  מאפליה  יסבלו 
בכלכלה הגלובאלית והגברת הפערים החברתיים בין הפריפריה של ישראל למרכז. 

ומצריך  מגזרים  חוצה  לאינטרס  מהווה  הדיגיטאלי  הפער  צמצום 
שיתוף פעולה רב ממדי בין המגזר הציבורי, המגזר השלישי והפרטי. 
מחייב  בישראל  הדיגיטלי  הפער  צמצום  כי  אמונה  חדורים  אנו 

פעילות רב מערכתית, ולטובתה תמשיך עמותת תפוח לפעול 
עם שותפיה בשנים הקרובות. 

ליצירת קשר ולמידע נוסף על פעילותנו: 

appleseeds.org.il

האינטרנט,  לחקר  שגיא  מרכז  האינטרנט,  איגוד  עם  שותפות   2012 בשנת  הובילה  תפוח  עמותת 
וההשלכות  בישראל  הדיגיטלי  הפער  את  שישקף  תקשוב  מדד  לגיבוש  ובזק  חיפה  אוניברסיטת 
הנלוות לו. המגמות העולות ממדד התקשוב משקפות תמונת מצב מדאיגה על הפער הדיגיטלי כיום:

    הפער הדיגיטלי בין אוכלוסיות חלשות סוציו-אקונומית ואוכלוסיות 
    חזקות סוציו-אקונומית נמצא לסירוגין במגמת עליה/ שימור.

    הפער הדיגיטלי בין האוכלוסייה החרדית והחילונית נמצא בעליה.

    קיים פער דיגיטאלי בין אוכלוסיית הנשים והגברים בישראל. 

    קיים פער דיגיטאלי משמעותי בין המרכז לפריפריה החברתית 
    והגיאוגרפית של ישראל.

    נמצא פער דיגיטאלי בין מבוגרים לצעירים בישראל.

עמותת תפוח פועלת מזה חמש-עשרה שנה לצמצום הפער הדיגיטלי בישראל ולמתן הזדמנות שווה לאוכלוסיות הפריפריה 
באמצעות הקניית מיומנויות טכנולוגיות ופיתוח כישורי חיים. נוכח הניסיון שרכשה מיום הקמתה בפעילותה ב-350 מוקדים 

בפריפריה ועם 1,000,000 מוטבים, העמותה פועלת לקידום פתרונות לצמצום הפער הדיגיטלי בשלוש רמות פעולה:

פריסת תשתית ויצירת נגישות לעולם הדיגיטלי - הקמה והפעלה של מרכזי ידע ומחשבים ברחבי הארץ      
)יצירת תשתית, נגישות למחשב וחיבור לאינטרנט( לשירות הציבור ולאוכלוסיות מודרות.     

הגברת האוריינות הדיגיטאלית בקרב אוכלוסיות מודרות -    
קידום וביצוע הכשרות טכנולוגיות בסיסיות לאוכלוסיות מודרות מגיל צעיר.    

הגברת איכות השימוש בטכנולוגיה בקרב אוכלוסיית הפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל -    
יצירת מוביליות חברתית וכלכלית באמצעות רתימת הטכנולוגיה לקידום הקהילה, עידוד חדשנות    

ומצוינות אישית והקניית מיומנויות טכנולוגיות מתקדמות המותאמות לצרכי שוק התעסוקה.   


