
תפוח עמותת ארגון הסבר תיק
החברתי האתגר סדנת

סדנה תאריך



לינק תפוח תדמית סרטון

הארגון על תקציר

הפריפריה תושבי של והכלכלי החברתי חוסנם לחיזוק משנת פועלת תפוח עמותת

לוודא ובכדי דיגיטלי שוויון יצירת באמצעות ישראל מדינת של והגיאוגרפית החברתית

העמותה בישראל השיוויון אי את ותגדיל הפערים את תעמיק לא הטכנולוגית שההתפתחות

בשנה משתתפים לכ ומגיעה אילת ועד שמונה מקריית ארצית בפריסה פועלת

בני וביניהם והמגזרים האוכלוסיות כלל בקרב פועלת תפוח עמותת פעילות מוקדי ב

דורשי רווחה לקוחות וגברים נשים ותיקים אזרחים בגילאי מבוגרים וצעירים נוער

הערבית החברה החרדית החברה כדוגמת מטרה מאוכלוסיות משתתפים תעסוקה

את פוגשת העמותה פעילות שנות לאורך שפותחו תכניות מגוון באמצעות ועוד הבדואית

טכנולוגית והכשרה הכוונה להם ומספקת בחייהם שונות משמעותיות בנקודות המוטבים

הטכנולוגי התעסוקה בשוק הרחוק או המידי בעתיד להשתתף ויכולות כלים להם המעניקה

בישראל בית משק כל ושל אדם כל של קיומו את שמאפשר האיתן הבסיס זהו המשתנה

בכללותו הישראלי למשק תרומה לצד רווחה חיי על לשמור ומאפשר

הארגון מטרות

טכנולוגית מקפצה לייצר היא תפוח מטרת מודרות אוכלוסיות המקדם חברתי כארגון

או וצעירים נוער לבני ומגוונות רבות תכניות לצד אלו יעד לקהלי תעסוקתיות והזדמנויות

לעצמם ולסגל אופקיהם להרחיב המעוניינים השלישי הגיל לאוכלוסיית המועברים תכנים

דיגיטלית אוריינות

למטרה לה שמה שתפוח מעשור למעלה כבר התעסוקה תחום את לקחת ניתן בוחן כמקרה

מפעילה העמותה בתעסוקה שילובם באמצעות מוטביה של חייהם מסלול את לטובה לשנות

התעסוקה בעולם להשתלבות מגוונות טכנולוגיות הכשרות הכוללות תעסוקה קידום תכניות

ממוחשבת בעבודה וניסיון רקע כל ללא ממשתתפים החל היעד לקהל התכנים התאמת תוך

המשתתפים של ההשתכרות יכולות את לשפר במטרה זאת כל הייטק ועובדי למתכנתים ועד

בשוק הביקוש שבין הפער בעיית עם מתמודדות תפוח שמפעילה התעסוקה קידום תכניות

האנושי ההון הגדלת ובפרט מתקדמות טכנולוגיות מיומנויות עם העובדים להיצע התעסוקה

ושותפות הובלה תוך נבנו התכניות ידע עתירת לתעסוקה והכשרתו בפריפריה הקיים

העסקי והמגזר השלישי הציבורי מהמגזרים משתתפים רבות בקואליציות

https://www.youtube.com/watch?v=FUFn5DIvjjA&t=1s&ab_channel=AppleseedsAcademy
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%A8_%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA


פועל הארגון וורטיקאלים באיזה הארגון תוכניות הארגון מבנה

עסקיים גופים לצד רבים ממשלתיים משרדים עם שותפויות ביססה תפוח השנים במרוצת

מדובר אם בין למיזמים פעיל באופן לסייע שנרתמו הראשונה מהשורה טכנולוגיות וחברות

הדרכה הפעלה לצד התכניות וליווי ייעוץ או סילבוסים ובניית מקצועי וידע בתכנים בשיתוף

ומקומיות למשל גלובליות חברות עם תפוח של עבודתה ועוד השמה

ההכשרות את להעניק ומאפשרת הטכנולוגית העשייה של החנית לחוד אותה חושפת

משלבי החל אקטיבי באופן מעורבות ההייטק חברות ימינו של העבודה לשוק ביותר הנדרשות

עמותת העת כל המעודכנים תכנים לבניית בנוסף וההרשמה ההפעלה הפיתוח דרך ההיגוי

מחלקת במשק למעסיקים בצמוד שעובדים מעסיקים וקשרי השמה מחלקת מחזיקה תפוח

להזדמנויות דלתות ופותחת להשמה מיטבי ליווי לתכנית הוליסטית מעטפת מספקת ההשמה

לבוגרי המעסיקים צרכי בין המירבית ההתאמה יצירת תוך המשתתפים בפני תעסוקתיות

להתפתח ללמוד שווה הזדמנות במתן וממשיך מתחיל ששוויון הבנה מתוך אלו כל ההכשרות

שיפורטו והקהילה פורמאלי הבלתי החינוך התעסוקה בתחום רבות תכניות לתפוח ולגדול

מקיים שהארגון פעולות לפעילויות דוגמאות בחלק

הארגון משאבי הארגון של העסקי המודל

אחוזים פילנתרופיים מגורמים וכ מהממשלה שלה מתקצוב כ מקבלת תפוח

ומשלם נוער לתכנית שנרשם חניך עצמיות להכנסות דוגמא עצמיות מהכנסות ו מעסקים

בהמשך וכו ההכשרה עבור שמשלם תפוח של הקורסים באחד סטודנט השתתפות דמי

חלק למימון עצמית הכנסה על גם ולהסתמך הזרועות בכל פעילותה להגדיל תפוח מעוניינת

מפעילויותיה

בעמותה התפקידים בעלי של הארגוני המבנה את למצוא תוכלו א בנספח

בפודקאסט צפו הזה האימפקט כל בכלל מזה

https://dbl-ympqt-tst.simplecast.com/episodes/doubleimpacttest


בתחום משלימים ארגונים

בחלק לתפוח דומות מטרות עם דומות תכניות הם אף שמנהלים משלימים ארגונים לתפוח

רווחת היא העיקרית המטרה כי הבנה מתוך פעולה ושיתופי חיבורים נוצרים מהפעמים גדול

המוטבים

בתעסוקה ולקידום לשילוב תכניות ומפעיל המפתח בעצמי ארגון קיים התעסוקה בתחום

תכנית מצליחים חולמים שואפים ם שח בישראל ערבים תעסוקת לקידום אלפאנר

עולים על בדגש עולים וילדי רווחה משפחות ילדי עבור לתעסוקה חינוך לעודד שמטרתה

לשילוב תכניות פיתוח שעיקרה וינט לג ישראל ממשלת בין שותפות וינט ג ת תב מאתיופיה

ועוד נמוך בעבודה בשוק השתתפותן ששיעור מגוונות אוכלוסיות של תעסוקה וקידום

מגשימים סייבר לחינוך המרכז יוניסטרים דוגמת ארגונים ישנם פורמלי הבלתי החינוך בתחום

עמותת חינוכית להעצמה עזריאלי מכון הלאומי הסייבר ומטה הביטחון משרד י רש קרן של

רבים נוספים וארגונים צעירה בדואית מנהיגות של חדש דור לפיתוח המדבר כוכבי

באמצעות עירונית קהילתיות לקידום עמותה ארץעיר כמו ארגונים קיימים הקהילות בתחום

צעירים מרכזי הפריפריה ופיתוח גליל נגב של האבים ותעסוקה יזמות קהילה התחומים

שירות של ף מעו מרכזי בגילאי חייהם בתחומי לצעירים מקיף מענה לתת המבקשים

ועוד התעסוקה

הארגון של עתידיות תכניות

מציאות עקב ומותאמות משתנות מהתכניות חלק שונים בפרויקטים תכניות מספר לארגון יש

זו עובדה הדיגיטלי בעולם הארגון עתיד על רחבה אסטרטגית חשיבה ישנה וכעת הקורונה

תכניות ביצירת הסטודנטים צוות של ומיקוד עתידיות בתכניות תלות בלי לחשוב מאפשרת

רלוונטיות עתידיות

עולם של החשיבות את מוד ומחזקת הטכנולוגי בעולם הזדמנויות המון מזמנת הקורונה תקופת

לקחת ההזדמנות את מנצלת תפוח עמותת ובחינוך בעסקים שלו והשילוב הטכנולוגיה

החינוך עולם למשל המשתנה למציאות בהתאמה חדשות הכשרות ובונה נוספים פרוקטים

ומייצרת האתגרים את לומדת תפוח מרחוק חברתית אווירה לייצר באתגרים נתקל החברתי

פרויקט נוספת דוגמא מרחוק החברתית האווירה את ליצור לנסות כדי מותאמים תכנים

ושיתופי מחשבים בהשמשת חלק לקחת תפוח של למעבדות מאפשר לדרת שיצא מתחשבים

נוספים פעולה

https://www.be-atzmi.org.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA-%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%97/
https://www.be-atzmi.org.il/shacham-2/
http://www.alfanar.org.il/
http://employment.jdc.org.il/he
https://www.magshimim.cyber.org.il/
https://cyber.org.il/
https://unistream.co.il/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand&utm_content=exact&gclid=EAIaIQobChMI88_GzOK07AIVVpnVCh2N2wMwEAAYASAAEgKNDfD_BwE
https://www.desertstars.org.il/
http://www.azrielifoundation.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-3-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99.aspx
https://www.desertstars.org.il/
https://eretzir.org.il/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95/
https://www.sba.org.il/hb/MaofServices/Pages/default.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/computers-criteria.pdf


מקיים שהארגון פעולות לפעילויות דוגמאות

התעסוקה בתחום תפוח תכניות

העכשווי הטכנולוגי לעולם צוהר פתיחת המאפשר מגזרי תלת פעולה שיתוף הינו פרויקט

ומעלה גילאי על בדגש העבודה דורשי לאוכלוסיית תעסוקה המקדמות הכשרות באמצעות

בסיסיים דיגיטלית אוריינות תכני הכוללת תכנית ערוצים בשני פועל הפרויקט

הכשרה מספקות מתקדמות תכניות תעסוקתיות בסדנאות המלווים

כוללות המתקדמות התכניות טכנולוגית לקריירה בסיס המהווה ומתקדמת מעמיקה טכנולוגית

החברות נציגי עם מפגשים דרך הטכנולוגית לקהילה חיבור מקצועית טכנולוגית הכשרה

הקורס למסיימי תעסוקתי וליווי לתעסוקה הכנה סדנאות בתחום המובילות

היזמות מאיץ תכנית בשנת בתפוח פעילותה את שהחלה

לפתח המעוניינים יזמית ורוח טכנולוגי רקע בעלי מהפריפריה בגילאי לצעירים מכוונת

מיזמים לכדי רעיונות ולקדם היזמות בתחום שלהם והמעשי הרעיוני הכלים ארגז את ולהעמיק

מוחות סיעור מפגשי האקתונים טכנולוגיות בחברות לסיורים בנוסף ממשיים טכנולוגים

החברות מקואליציית מנטורים ידי על צמוד לליווי זוכים המשתתפים מקצועיות משרד ושעות

אסטרטגים ושותפים משקיעים משאבים לגיוס שואו לרואד ויציאה השותפות

ההכשרה מחזור לפתיחת שחברו וחברת תפוח עמותת ידי על שנוסד מיזם

הולכת להתעניינות הוביל הדבר ה מקצועות ללימוד לתכנית הראשון

להצלחתה מחויבות והביעו נוספות רחבות לקואליציות שחברו ומעסיקים חברות של וגוברת

הסבה לעשות המעוניינים מהפריפריה ולמשתתפים העמותה בוגרי לקהל פונה התכנית

מנטורים עם בשיתוף שנבנו מתקדמות טכנולוגיות בהכשרות משתלבים הם טק ההיי לעולמות

במשק מובילות טק היי חברות במשרדי ומתקיימות מהתעשייה מובילים

https://www.facebook.com/AppleseedsAcademy/posts/10157534316033484/
https://www.appleseeds.org.il/seeds-accelerator
https://www.appleseeds.org.il/startech?gclid=EAIaIQobChMI-uXe0uW07AIVxpTVCh2RoQEEEAAYASADEgLNbvD_BwE


הבדואית האוכלוסייה את ומקצועית אישית ולפתח לקדם שנועדה תכנית לתעסוקה לה ס

נדבכים מארבעה מורכבת התכנית חיים כישורי ופיתוח טכנולוגיות הכשרות באמצעות

ביצועיסטית ה תכנית בישראל ההטייק בעולם להשתלבות מתקדמים למועמדים

לבעלי דיגיטלי שיווק קורסי מהבית עבודה להן ומאפשרת בדואיות לנשים גרפי ביצוע המלמדת

המקומיות במועצות ותכנית בתחום לעבוד המעוניינים ומשתתפים קטנים עסקים

התעסוקה אפשרויות ושיפור בסיסיים דיגיטלית אוריינות כלי לרכישת השונות

החדשנות רשות ידי על נבחרה עם בשיתוף העמותה

ואינטנסיבי ייחודי הכשרה במודל מדובר בתחום תכנות כסיירת לשמש

וליווי אישי מנטורינג טק היי בחברות סיורים מעשי תרגול שעות לצד הרצאות המשלב

ההכשרה סיום עם לתעסוקה

פורמאלי הבלתי החינוך בתחום תפוח תכניות

ולנוער לילדים חברתית ומנהיגות טכנולוגית מצוינות לעידוד פועלת נטע הנוער ארגון

צוהר ופותחת ומקצועיות אישיות מיומנויות למשתתפיו מקנה הארגון יב ה בכיתות

שני על נשענת התכנית וכלכלית חברתית ולניידות וההשכלה התעסוקה בתחומי להזדמנויות

טק היי חברות של טכנולוגים תכנים על מתבססת הלימודים תכנית טכנולוגי ציר צירים

טכנאות גרפי עיצוב גיימינג קוד התכנות בתחומי ומעשי עיוני ידע רוכשים החניכים מובילות

הבוגרת השכבה חניכי קהילתי ציר ועוד אפליקציות פיתוח אתרים בניית רשתות מחשבים

צים מד לקהילה בתרומה הטכנולוגים הכישורים את ורותמים התנסות במסלולי משתלבים

לים מעבר גם שלו שלוחות מתקיימות אלו ובימים גלובאלי להיות הופך הארגון ו יזמות

הארגון של עתידיות תכניות בחלק שפורט חשוב אתגר

הדרכה לניהול באפליקצייה משתמשים בתפוח אחרות תכניות עם יחד נטע הנוער בארגון

בעצמה ומתחזקת בנתה שתפוח וקבוצות

צעירים מקבלים הגילים שבטווח הבנה מתוך בשנת הוקם נטע בוגרי ארגון

לבוגריה לסייע העמותה על ולכן חייהם את מעצבות אשר משמעותיות החלטות וצעירות

ושירותים פעילויות מגוון מציע הבוגרים ארגון עבודה וחיפוש מקצוע בחירת כגון בתחומים

והכוונה יעוץ ליווי מסובסדות מתקדמות טכנולוגיות הכשרות וצעירות צעירים לאלפי

ללימודים מלגות תעסוקתי לייעוץ סדנאות נטוורקינג מפגשי לתעסוקה השמה לאקדמיה

ועוד טכנולוגיים בתחומים גבוהים

https://www.youtube.com/watch?v=VjODz9sMeJI&list=UUZ009tQgbh7dm7o6JIs0w0A&index=42
https://www.appleseeds.org.il/bootcamp
https://www.netajoin.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cambium.appleseeds&gl=IL
https://www.appleseeds.org.il/alumni


הקהילה בתחום תפוח תכניות

להקמת דיגיטלית ישראל מטה עם יחד העמותה חלק לקחה המיזם במסגרת דיגיטלית קהילה

בפריפריה לקהילות דיגיטליות מיומנויות להקנות שמטרתן הארץ ברחבי דיגיטליות קהילות

של החיים באיכות לשיפור להביא מטרה מתוך זאת בישראל והגיאוגרפית החברתית

תחומים במגוון דיגיטליים שירותים לצרוך היכולת וחיזוק התושבים

ובשיתוף חברתי לשוויון והמשרד וינט ג ל אש בהובלת תכנית הינה ותיק קליק ותיק קליק

נמוך בשימוש מתאפיין בישראל וותיקות אוכלוסיות בקרב הדיגיטלי הפער תפוח עמותת

פועלת התכנית מאידך דיגיטליים ושירותים מידע של נמוכה וצריכה מחד האינטרנט ברשת

בריאות חברה בתחומי ותיקים אזרחים של היומיומי התפקוד ושיפור פעילה זיקנה לקידום

עבודה מתודולוגיות ושכלול פיתוח תוך דיגיטלית אוריינות מיומנויות הקניית באמצעות וכלכלה

מתמדת למידה של בתהליך ותכנים

והשירותים הרווחה העבודה ומשרד תפוח עמותת של משותף מיזם דיגיטלית רווחה

עצמן להתאים מתקשות רבות רווחה אוכלוסיות דיגיטלית וישראל א אלכ בשיתוף החברתיים

המתקיימות הפעילויות טכנולוגים וכישורים מיומנויות הדורש העולם של המשתנה לקצב

הדיגיטליים לאתגרים ייעודי מענה נותנות הנבחרים היעד קהלי שלושת עבור בפרויקט

משפחות תומכות בקהילות הוותיקים האזרחים אוכלוסיית אוכלוסייה כל מתמודדת שעימם

הורים ילדים מרכזי ולקוחות עוצמה במרכזי מטופלות

הארגון אתגרי

שואפת תפוח ומשתנה חדשה ממציאות כחלק

לחוסן רצון קיים אך רווח מטרות ללא ארגון זהו אמנם כלכלית לעצמאות

במקורות התלות את ולהקטין הארגון את לקיים עצמאית ויכולת כלכלי

חיצוניים הכנסה

בזירה כיום פועלת אמנם תפוח הבינלאומית לזירה הפעילות הרחבת

לזירה בעמותה העשייה השפעת את להרחיב היא השאיפה אך הבינלאומית

ארגונית עולם מהשקפת כחלק שונים בקהלים ולפעול הבינלאומית

https://www.appleseeds.org.il/post/%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9F-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.beithakerem.org.il/page.php?type=event&id=6324&ht=%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A7%20%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%20-%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99


בעמותה התפקידים בעלי ופרישת ארגוני נבהה א נספח
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