משימת בית  -תפקיד מנהל/ת מיזם קהילות דיגיטליות ירושלים
מועמד/ת יקר/ה,
מברכים אותך על המעבר לשלב המיונים השני והאחרון בתהליך!
כחלק מתהליך המיון לתפקיד מנהל/ת מיזם קהילות דיגיטליות ,הנך נדרש/ת לבצע משימת בית
בהתאם למידע וההנחיות המצ"ב.
רקע על המיזם
כרבע מאוכלוסיית ישראל בגילאי  18ומעלה חסרת אוריינות דיגיטלית ,כלומר אינה משתמשת
באינטרנט ,ואינה נהנית מהתועלות שטכנולוגיה ודיגיטציה מייצרות עבור איכות החיים.
מיזם קהילות דיגיטליות שואף להקנות מיומנויות דיגיטליות לשיפור איכות חיים וחיזוק היכולת
לצרוך שירותים דיגיטליים במגוון תחומים ,וממוקד בשלוש אוכלוסיות ספציפיות אשר זוהה
אצלם פער ניכר בתחום האוריינות הדיגיטלית :האוכלוסייה הערבית ,החרדית ואזרחים וותיקים.
במסגרת מיזם קהילות דיגיטליות אנו בוחנים את פיתוחן של יוזמות מקומיות ומודלים חדשים
לאוריינות דיגיטלית .יוזמות מכל סוג אשר מיועדות להקנות מיומנויות דיגיטליות באחד או יותר
מתחומי החיים המוגדרים במיזם .יודגש כי היוזמות צריכות להיות חדשניות ומקוריות ,בהתאם
לצרכי האוכלוסייה המקומית ולשיקול דעתן של הרשות והמפעיל החיצוני.
הנך נדרש/ת להגיש/ת תיק פרויקט לרעיון ,פעילות ,יוזמה חדשניות שהיית מעוניינ/ת לקדם
במסגרת המיזם הנ"ל .לאחר הכנת תיק הפרויקט תידרש/י להיערך להצגת התכנית בפני הוועדה
הבוחנת.
להלן הנחיות לביצוע המשימה:
 )1היוזמה תעסוק באחד מהתחומים הבאים :תעסוקה ,צרכנות ,פיננסים ,חברה ותקשורת,
אזרחות ומיצוי זכויות ,בריאות ,פנאי ובידור.
 )2יוזמות חדשניות ומקוריות ולא קורסים ו/או סדנאות בנאליות(למשל קורס אקסל או קורס
במחשבים לא נחשב ליוזמה חדשנית).
 )3היוזמות צריכות לכלול את שיתוף הפעולה של העירייה ,גוף מפעיל ומטה ישראל דיגיטלית,
נדרש להגדיר אחריות ובעלי תפקידים במידת הצורך.
 )4תקציב – עד .₪ 5,000,000
 )5הגשת המשימה עד ה 15.04 -בשעה  12:00לדוא"ל .mlavi@jerusalem.muni.il
 )6את היוזמה יש להגיש בפורמט הבא:
שם הפרויקט

פרטי מגיש/ה

מטרות הפרויקט :תאר/י את מטרות הפרויקט ותרומתו לקידום צמצום הפער הדיגיטלי
באוכלוסיות מודרות טכנולוגיה ודיגיטל בירושלים.

קהל היעד :תאר/י את קהל היעד עבורו מיועד הפרויקט והתייחס/י לקריטריונים לבחירת קהל
היעד ,כמות משתתפים ומאפיינים ,כגון :גילאים ,שכונת מגורים וכדומה.

מנגנון ההפעלה :נא לתאר בקצרה כיצד הרשות מעוניינת להפעיל את הפרויקט (הן בשלב הביצוע
והן בשלב ההפעלה השוטפת והתחזוקה)

תכנית התערבות מותאמת :תאר/י את תכנית ההתערבות שנבחרה עבור הפרויקט ונמק/י מהי
הסביבה לבחירת תכנית זו .כמו כן ,נא התייחס/י לחסמים ,הזדמנויות ומוטיבציות שיכולים
לקדם או לעכב את הפרויקט.

משאבים נדרשים :נא ציין/י אלו משאבים נדרשים לביצוע הפרויקט

תוצרים צפויים :תאר/י בקצרה אלו תוצרים הינך מצפה לראות בסיום הפרויקט.

מדדי הצלחה לפרויקט :מהן מדדי ההצלחה שנקבעו לפרויקט?

מדדי בקרה ,הערכה ומדידה :מהם מדדי הבקרה ,המדידה והערכה אשר דרכם תבחן מידת
ההצלחה של הפרויקט וכן יאפשרו תהליך של למידה .נא התייחס/י למדדים סובייקטיביים
ואובייקטיביים

