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החזון
הילדים של היום מובילים את שינוי מציאות החיים במדינת ישראל לעתיד בו פערים דיגיטליים 

וחברתיים אינם קיימים.

אנו קוראים למהלך הוליסטי שיצמיח חברה מתקדמת ומקדמת, אשר משתמשת בכלים דיגיטליים 
לקיום אורח חיים מיטבי. המהלך יאפשר לטכנולוגיה לממש את הפוטנציאל שבה, ולשמש כזרז 

לצמצום פערים חברתיים בחברה הישראלית. 
הילדים שנולדים וגדלים בימים אלו, יתבגרו ויובילו למציאות חדשה בה המקום בו נולדת אינו משפיע 
על ההזדמנויות הנפתחות בעתידך. עד לשנת 2040 יהנו כל משקי הבית בישראל מתשתית דיגיטלית 
איכותית, אפשרויות למידה דומות והזדמנויות שוות לפיתוח עתידי, המותאמות לפסיפס החברתי 
הישראלי כולו. צמצום הפער הדיגיטלי ייצור גשר תרבותי ויסייע לצמצום השסעים, להקטנת הקיטוב 

וליצירת שפה משותפת - אחרת ומלכדת.

עמותת תפוח קוראת לדגל לכלל חברי האקו־סיסטם הדיגיטלי-חברתי בישראל - לצאת לדרך ישנה-
חדשה לצמצום הפער הדיגיטלי בישראל, וליצור חברה מתקדמת המבינה שטכנולוגיה היא האמצעי 

לשינוי מציאות החיים בישראל.
כיום, לאחר שמגפת הקורונה הדגישה את פער המוכנות חוצה המגזרים - הצורך בפעולה מערכתית 

ומיידית ברור ואקוטי מתמיד.

החזון מתייחס לכלל המגזרים, המגדרים, הדתות והתרבויות המרכיבים את החברה הישראלית. אנו 
קוראים לפעולה מבוססת הוגנות, הכלה וקדמה על מנת לצמצם פערים כפולים - דיגיטליים וחברתיים.

זרקור על ישראל 2021

לכ־1,500,000 תושבים בישראל אין חיבור לאינטרנט.

לרבע מבין בני ה־20 ומעלה אין מחשב בבית. 

רק 47% מהתושבים משתמשים באינטרנט לקבלת שירותים ממשרדי ממשלה.

9% מהעובדים בישראל מועסקים בהייטק. רק 3% מהם משתייכים לחברה החרדית, 
2% מהחברה הערבית וכ־30% מהם הן נשים.

ישנן 13,000 משרות פנויות בענף ההיי טק למרות ש־20,000 מהמובטלים בישראל 
הם בוגרי לימודים טכנולוגיים.

הילדים של היום
מובילים את שינוי מציאות 

החיים במדינת ישראל 
לעתיד בו פערים דיגיטליים 

וחברתיים אינם קיימים.
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מטרות העל 
הדור הטכנולוגי - טכנולוגיה ומיומנויות דיגיטליות עומדות בבסיס שפה משותפת ומקדמת  	

שתאפשר למנהיגי העתיד לבנות גשרים בין מגזריים ובין דוריים לצמיחה מכלילה אמיתית. 
הילדים שגדלים פה היום ישמשו כזרז למוביליות חברתית-כלכלית של בני משפחתם והקהילה 

ממנה הם באים.
אורח חיים דיגיטלי - אורח חיים והלך מחשבה דיגיטליים יהוו חלק אינהרנטי מהמציאות  	

בישראל ויושרשו בכל שכבות האוכלוסייה באמצעות ממשקים ואינטראקציות מגוונות לאורך 
מעגלי החיים השונים.

חוסן דיגיטלי - החברה הישראלית, מרמת הפרט ועד רמת המדינה, תדע כיצד לנצל הזדמנויות  	
ואפשרויות דיגיטליות לקיום אורח חיים מיטבי בעיתות שגרה ולהתמודד עם טלטלות ומשברים 

בעיתות חירום.
רישות טכנולוגי - כל אזרח ותושב במדינת ישראל יזכו בקלות ובפשטות ביכולת לקיים אורח  	

חיים דיגיטלי הכולל נגישות לתשתיות איכותיות, שירותים ומענים דיגיטליים.
סדר חברתי דיגיטלי - המדיום הדיגיטלי יהוו מרחב המאפשר מפגש בין קהילות מרוחקות,  	

תרבותית וגאוגרפית, המקדם סדר חברתי חדש, בו הפערים הגיאוגרפיים והסוציו-אקונומיים 
אינם רלוונטיים.

תכנון אינטגרטיבי - המגזר העסקי יהווה חלק אינטגרלי מתהליכי התכנון לטווח ארוך של  	
מדינת ישראל, כך שמודלים של חינוך, הכשרה והסבה תעסוקתית יתבססו על צרכי השוק 

בפועל ויותאמו בזמן אמת למציאות המשתנה.

עד לשנת 2040
יהנו כל משקי הבית בישראל 

מתשתית דיגיטלית איכותית, 
אפשרויות למידה דומות 
והזדמנויות שוות לפיתוח 

עתידי, המותאמות לפסיפס 
החברתי הישראלי כולו.
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תמונת מצב ישראל 2040
כלל משקי הבית בישראל מחוברים לאינטרנט מהיר ולתשתית עדכנית.	 
כלל הילדים ובני הנוער בישראל בעלי גישה לרכישת מיומנויות דיגיטליות בסיסיות, במסגרות 	 

החינוך השונות.
לכלל בני הנוער בישראל יש אפשרות, דרך החינוך הפורמלי והחינוך הבלתי-פורמלי, לרכוש ידע 	 

טכנולוגי מתקדם, כישורי חיים וניסיון מעשי שיעזרו להם להשתלב בשוק התעסוקה העתידי.
תמהיל העובדים בענפי הטכנולוגיה משקף את חלקם היחסי באוכלוסייה.	 
איזון משוואת המשרות הפנויות ביחס לבוגרי הכשרות רלוונטיות היוצאים לשוק העבודה.	 
ישראל ממוקמת בעשירייה המובילה ב-E-Government Development Index )מדד מסכם 	 

לפיתוח ממשל דיגיטלי(.

קריאה לפעולה

תשתית

השלמה ושדרוג המפה הדיגיטלית בישראל באמצעות חיבור 
כל היישובים בארץ לתשתית מחשוב ואינטרנט מהיר, בעדיפות 
עליונה - כתנאי לכל התקדמות אפשרית אחרת בתחום קידום 

השוויון הדיגיטלי בישראל.

חקיקה 

שירותים דיגיטליים מעוגנים בחוק כזכות אזרח בסיסית. במסגרת 
החוק תובטח נגישות לאינטרנט מהיר, לשירותים אזרחיים בסיסיים 
ומתקדמים, הגנה מפני אלימות והפרת זכויות אדם במרחב 
הדיגיטלי. החוק יתבסס על ניסיון בינלאומי קיים1 והמלצות שליח 

האו"ם2 לקידום והגנה של חופש הביטוי והדעה.

הנגשה 

העברת כלל השירותים הממשלתיים והמוסדיים לדיגיטל באופן 
לכלל שכבות  הנגשת הממשקים  תוך  ושירותי  נגיש, פשוט 

האוכלוסייה באופן מותאם שפתית, תרבותית וקהילתית

חינוך 

שינוי עומק בתפיסה הפדגוגית, העומדת בבסיס מערכת החינוך 
הישראלית, לתפיסה תוצאתית שמבינה שטכנולוגיה היא האמצעי 
ולא המטרה. תפיסה זו תאפשר למערכת החינוך להכין את הילדים 
של היום למציאות אותה יפגשו ולהקנות להם ידע, מיומנויות 

וכשירויות רלוונטיות למעגלי החיים השונים.

שפה

הטמעת דיגיטציה ואוריינות דיגיטלית לאורך שלבי התפתחות הילד 
ובתחומי חיים נרחבים במטרה לייצר שפה חדשה, שוויונית ומלכדת.

תעסוקה

פיתוח הכשרות והסבות תעסוקתיות המשלבות התמחות פרקטית 
באופן רחב ונגיש בכל רחבי הארץ, לכלל האנשים שמציאות חייהם 
לא אפשרה להם להתפתח בנתיבים טכנולוגיים, ובכללם אלו 
שעבודתם עתידה להיגרע משוק העבודה בשנים הקרובות. כל 

זאת, באופן מתואם עם צרכי שוק התעסוקה המשתנה.

אסטוניה, פינלנד, יוון וקוסטה ריקה . 1
2 . VI. Conclusions and recommendations", Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of"

 the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, Human Rights Council, Seventeenth session Agenda
item 3, United Nations General Assembly, 16 May 2011
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מרימים את דגל השוויון הדיגיטלי 
האתגר העומד בבסיס החזון, דורש הירתמות רחבה ופעולה מערכתית, מתואמת ומדויקת של כלל 

המגזרים והשחקנים במדינת ישראל.

אנו קוראים להעלאת נושא צמצום הפער הדיגיטלי לראש סדר העדיפות הלאומי, לפיתוח פתרונות בראייה 
מערכתית משולבת, לשיתוף פעולה חוצה גבולות בתוך ובין המגזרים על מנת לייצר פתרון מערכתי.

אנו קוראים להקמת קרן ייעודית לצמצום הפער הדיגיטלי בישראל, במימון תקציבי ממשלה, 
פילנתרופיה והתעשייה. הקרן תנוהל בפורום משותף, מתכלל מגזרים, שיקבע את סדרי העדיפות 

ואופן חלוקת התקציבים. בפורום יישבו נציגי הממשלה, המגזר החברתי והמגזר העסקי.
אנו מאמינים שעבודה במודל זה תאפשר לזרעי השינוי לנבוט ולייצר מציאות אחרת.

 
ב־20 השנים הקרובות יגדל בישראל דור חדש, דור שלֹא יְַדע עוד פער.

 זה הרגע לפעולה מערכתית, משותפת ומלוכדת שתאפשר מציאות חיים חדשה.

זה הרגע לפעולה מערכתית, 
 משותפת ומלוכדת שתאפשר

מציאות חיים חדשה. 
 ב־20 השנים הקרובות 

 יגדל בישראל דור חדש, 
 דור שלֹא יְַדע עוד פער. 
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אנו מאמינים
שעבודה במודל של שיתוף 

פעולה חוצה גבולות בין 
מגזרי, תאפשר לזרעי השינוי 
לנבוט ולייצר מציאות אחרת.



טכנולוגיה משנה
מציאות חיים

דצמבר 2021


