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 מסגרת מוכרת".   איתורבאתר "  ליקויים )"באגים"(תיקון הנדון: 

 

 כבוד השרה שלום רב,

אליך בשם פרויקט "אוריינות דיגיטלית" של פורום דו קיום בנגב, הפועל    מתכבדות לפנות אנו  

 להנגשת מידע דיגיטאלי לתושבים ביישובי הבדואים, לרבות כפרים בלתי מוכרים. 

של משרדכם  מסגרת מוכרת"    איתור"  אתראנו פונות אליך בבקשה לתקן ליקויים קשים ב 

 לגיל הרך ביישובם או בסמוך לו. המיועדת לשמש את ההורים לצורך הכרות עם מסגרות 

: לעיתים המשבצת "בחירת שנה" נפתחת, ואז ניתן  מרכזי מתמשך  בתוכנה ליקוי טכני .1

 לבחור בין תשפ"ב לתשפ"ג. ולעיתים המשבצת אינה נפתחת, וכל המערכת "תקועה". 

 

הקיימים .2 והמשפחתונים  מהמעונות  חלק  רק  במערכת  נכללים  בנגב,    להתרשמותנו, 

למשל, ידוע לנו על קיום משפחתונים לא    .אינם מלאים או מעודכנים  וחלק מהנתונים

מעטים בחברה הבדואית, שאינם נכללים. הדבר עלול להטעות את ההורים הנעזרים  

 באתר, ואף למנוע מהם שירות.  

 

בחלק מהמקרים לפי בדיקתנו המידע מטעה לחלוטין, ולמשל תחת שם היישוב "אום   .3

יטב ידיעתנו חלקן הגדול אינן מצויות ביישוב זה, אלא  מסגרות, שלמ  59בטין" נרשמו  

ביישובים אחרים, לרבות יישובים מוכרים כגון אלסייד וכן כפרים בלתי מוכרים כגון  

 אלזרנוק.  

 

בנוסף, באתר אמורים להיכלל צהרונים, אבל כל החיפושים מלמדים שאין שום צהרון   .4

. לעומת  214ובחיפה    313ציון   צהרונים, בראשון ל 368בדרום. למשל, בת"א רשומים  

אין לפי המערכת צהרונים    -זאת, בבאר שבע, דימונה, ירוחם, נתיבות שדרות ואופקים

 כלל!  

 

ראוי היה, בהתאם למגמה הנוהגת במשרדי הממשלה בעת הזאת,  כי מערכת זו תפעל   .5

גם בערבית, לטובת ההורים הערבים, אמהות שאינן שולטות היטב בעברית, וכך גם  

 הטפסים המחייבים מילוי להרשמה ולקבלת סבסוד.  
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מפת   .6 למערכת  גם  מפנה  הכלכלה  כוללת    GOVMAPאתר משרד  זו  מערכת  ואולם 

המערכת    נתונים נתוני  את  תואמת  ואינה  מטעים,  להיות  שעלולים  מאשתקד, 

 מסגרות.    42הנוכחית. למשל לפי מערכת זו באום בטין רק  

 

אם לא די בכל אלה, קיימת באתר המשרד גם מערכת מקבילה בשם זהה )"איתור   .7

 מסגרת מוכרת"( שכבר אינה פעילה, כל כולה באגים, והדבר מטעה, מבלבל ומתסכל.  

 

 נודה לך מאד אם תואילי להורות על תיקון הליקויים.   .8

 

 בברכה, 

 

 כאף -נסרין אבו   חיה נח 

 רכזת הפרויקט   מנכ"לית הפורום 

 

 העתקים: 

 ד"ר רון מלכא, מנכ"ל משרד הכלכלה 

 רו"ח מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה 

 יו"ר הועדה למעמד האשה, ח"כ עאידה תומא סלימאן 

 סגמן -יו"ר הועדה לזכויות הילד, ח"כ מיכל שיר 

 


