
 

 

 אזרחים ותיקיםבקרב אוריינות דיגיטלית קידום המיזם הלאומי ל

. סוקר ארבע מודלים של אוריינות דיגיטלית הנמצאים בשימוש בעולם או בישראלמסמך זה 
 Tech -ו ,(1-3מודלים ) המרכז לטכנולוגיה חינוכיתידי דידי בן שלום בסיוע -עלנערך המסמך 

Partnership של ג'וינט ישראל. תלידיגיט, לטובת פורום אוריינות (4מודל ) בע"מ 

 

פי ההגדרה של -אוריינות דיגיטלית על .1
 DigComp 2.1, 2018האיחוד האירופי 

היכולת לגשת למידע, לנהל, להבין, לתקשר, 
להעריך וליצור מידע בבטחה ובהתאמה דרך 
התקנים דיגיטליים, למטרת השתתפות פעילה 

 חברתיים-הכלכליים והשתלבות בחיים
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רמות של כשירות דיגיטלית )בסיסית , ממוצעת, מתקדמת  4האיחוד האירופי מגדיר 

 ורמת מומחים( ומחלק כל רמה לשתי תת רמות.

   נדרשת הדרכה –רמה בסיסית  -.א' 1

 לזהות צרכים בנושא המידע •

 למצוא מידע דרך חיפוש דיגיטלי בסיסי •

 לגשת למידע ותוכןלמצוא כיצד  •

 לזהות אסטרטגיות חיפוש בסיסיות •

והדרכה במידת עצמאות בשגרה  –רמה בסיסית  -.ב' 1

 הצורך

 פשוטות פתרון בעיות -רמה ממוצעת  -.א' 2

 להסביר מה הצורך שלי במידע •

 לבצע חיפושים מוגדרים בסביבה דיגיטלית •

 להסביר כיצד לגשת ולגלוש בין החיפושים •

 מוגדרת היטב אסטרטגיות חיפוש אישיותלהסביר בצורה  •

בעיות לא שגרתיות באופן פתרון  - רמה ממוצעת.ב' 2

 עצמאי

 להמחיש את צורכי המידע •

 לארגן את חיפוש המידע בסביבה דיגיטלית •

 לתאר כיצד לגשת לנתונים ולגלוש  •

 לארגן שיטות חיפוש אישיות •

 להדריך אחרים  יכולת -רמה מתקדמת -.א' 3

 כי המידעלתת מענים לצור •

 ליישם חיפושים לקבלת מידע ותוכן בסביבה דיגיטלית •

 להראות איך לגשת למידע ואיך לגלוש בין מידעים •

 להציע אסטרטגיות חיפוש אישיות •

בהתאם יכולת להדריך אחרים  -ברמה מתקדמת.ב' 3

 מורכבים ובהקשריםהלומד  לצרכים של

 להעריך צרכים  •

 מידע מתאיםלאמץ אסטרטגיות חיפוש אישיות לחיפוש  •

 להסביר איך לגשת למידע המתאים ביותר •

 לגוון את שיטות החיפוש האישיות •

 גבוהה - רמת מומחים -.א' 4

לתת פתרונות לבעיות מורכבות המאופיינות בהגדרה  •

 מצומצמת, והקשורות בדפדוף, בחיפוש ובסינון מידע.

היכולת לעשות אינטגרציה של הידע כדי לקדם יישום  •

עי, ולהדריך אחרים בדפדוף ובחיפוש מקצועי וידע מקצו

 דיגיטלי.

 גבוהה ביותר  - רמת מומחים -.ב' 4

 להציע רעיונות חדשים ותהליכים חדשים •
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 פי  -אוריינות דיגיטלית על. 2

UK Tech Partnership & Lloyds Banking Group  

תחומי אוריינות  5 -המודל מתייחס למיומנויות ב
תקשורת, טרנסקציות , פתרון דיגיטלית: ניהול ידע, 

 בעיות ,יצירה.

סוגי מיומנויות:  3כל תחום אוריינות דיגיטלית כולל 
 אבטחה, מיומנויות אישיות ומיומנויות ברמת הארגון.

  

 

 

 

 

 מיומנויות אישיות אבטחת מידע

 ניהול ידע 

 לזהות ולהעריך מידע מדויק  •

להשתמש בכלי אבטחה בעת גלישה  •

 באינטרנט באופן קבוע 

לעדכן ולהפעיל תוכנת וירוסים וניהול  •

 בקרת הורים

להשתמש במנוע חיפוש כדי למצוא  •

 מידע נדרש

 לחפש עסקאות ושירותים  •

 להשוות מחירים •

 לשמור אתרים שימושיים •

 לאחסן נתונים במכשירים או בענן   •

 תקשורת

 להבין כיצד לנהל זהויות  •

 לבצע הגנה מפני הונאות •

להשתמש בהגדרות האבטחה /   •

 הפרטיות המתאימות

לשמור על קשר באמצעות דוא"ל,  •

 הודעות מיידיות, וידאו ומדיה חברתית 

לפרסם בפורומים כדי להתחבר  •

 לקהילות

להשאיר משוב על אתרי קניות וספקי   •

 שירותים, על רכישות או חוויות

 טרנסקציות 

להשתמש באתרים מאובטחים עבור  •

 עסקאות פיננסיות 

 להגן על הנתונים האישיים  •

 לכבד את הפרטיות של אחרים   •

לבצע הגנה מפני הונאות על ידי זיהוי  •

 אתרים מאובטחים

 לשלם ביישום אשראי אוניברסלי  •

 להזמין את הקניות ברשת •

 להזמין נסיעות   •

 לנהל את חשבון הבנק  •

להשתמש בשוק דיגיטלי כדי לקנות   •

 ולמכור

פתרון 

 בעיות 

 להשתמש במקורות תמיכה מדויקים •

להימנע מאתרי אינטרנט זדוניים,   •

 מהונאות ומחלונות קופצים

לימוד עצמי של משימות פשוטות  •

 באמצעות שיעורי וידאו 

 םלהשתמש במשוב של משתמשי •

 אחרים כדי לפתור בעיות נפוצות

 תמיכה כגון צ'טיםלגשת לשירותי  •

 יצירה 

 מודעות לזכויות יוצרים •

להגן על הנתונים האישיים ולכבד את  •

 הפרטיות של אחרים / צדדים שלישיים

 ליצור פוסט של מדיה חברתית •

ליצור מסמך טקסט )למשל קורות  •

 חיים(

 ליצור ולשתף אלבום תמונות  •

ליצור ולשתף משוב באמצעות אתרי  •

 קניות
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פי ד"ר -דיגיטלית עלאוריינות . 3
 (Doug Belshawדאג בלשו )

 

ריבוי של  -"אוריינויות דיגיטליות"
כישורים ומיומנויות הנדרשות בעולם 

 הדיגיטלי.

 

 

 

 

 

 מיומנות      מרכיב 

הפעילות בהקשר הדיגיטלי היא כמו פעילות בתרבות שיש לה נורמות, הרגלים  תרבותי

ומבנים, ולכן מרכיב זה הוא נרכש על ידי מעורבות והיטמעות בתוך סביבה 

דיגיטלית. הספרות מבחינה כיום בין "ילידים דיגיטליים", שהם אנשים ששולטים 

 בסביבה הדיגיטלית, ובין "מהגרים דיגיטליים". 

כמו ברכישה של שפה חדשה, האוריינות הדיגיטלית היא תהליך קוגניטיבי  קוגניטיבי

שמאפשר להרחיב את התודעה. ניתן לפתח אותו על ידי שימוש נרחב בכמה 

התקנים ופלטפורמות תוכנה, עידוד הרגלים חשיבתיים, חשיפה למגוון דרכים 

 שונים.להמשגת מרחב דיגיטלי ואינטראקציה עם מרחבים דיגיטליים 

לדעת לאיזו מטרה תוכן דיגיטלי יכול להיות שימושי, משחוזר ומשולב, כיצד  קונסטרוקטיבי

ולאילו מטרות ניתן להתאים תוכן דיגיטלי, כיצד לעשות אינטגרציה בין כמה 

 תכנים דיגיטליים

תקשורת במרחב הדיגיטלי תמיד מיועדת למטרה מסוימת. לדעת, להבין וליישם  תקשורתי

 שהן ייחודיות למרחב הדיגיטלי ולהכיר טכנולוגיות שמאפשרות תקשורתנורמות 

יכולת פתרון בעיות במרחב הווירטואלי, הכוללת את הבנת הדרכים שבהן  ביטחון

לביטול  Ctrl+Z -העולם הווירטואלי שונה מהעולם האנלוגי, החל בשימוש ב

פעולה ועד פעולות מורכבות יותר כמו יצירת מותג חדש דרך מדיה. להכיר כלים 

 למיפוי עצמי של הישגים ומיפוי תחומים להתקדמות.

לבצע דברים חדשים משמעותיים בדרכים חדשות, מרחב לגילוי וליצירתיות.  יצירתי 

שימוש בטכנולוגיות כדי ליצור או להשיג דברים שאינם ניתנים להשגה בדרכים 

 אחרות. 

לבצע רפלקציה עצמית על המיומנויות הדיגיטליות, ההשפעה על אחרים,  ביקורתי 

כן הדיגיטלי, מודעות להנחות מודעות לקהל של התוכן הדיגיטלי, מה כולל התו

שעומדות מאחורי התוכן הדיגיטלי, להכיר טכניקות לזיהוי תוכן לא אמין, את 

 ההבדל בין סוגי אתרים או דומיינים

אוריינות דיגיטלית שתומכת בפיתוח החברה האזרחית ובקידום מעורבות פעילה  אזרחי 

 בחברה.
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 . במודל שאומץ ע"י ישראל דיגיטלית אוריינות דיגיטלית. 4 

 לחיים -מסגרת כישורים דיגיטליים בסיסיים  .א׳

 

 

 פתרון בעיות  עריכת עסקאות   תקשור  ניהול מידע 

 תיאור

  איתור, ניהול ואחסון

מידע ותוכן דיגיטלי 
 בבטחה

  ,תקשור, מגע

שיתוף פעולה, 
שיתוף  וחבירה 

לאחרים תוך הפגנת 

 הרגלים בטוחים

  קניית ומכירת טובין

ושירותים, ניהול 
 ענייניך הכספיים

  רישום לשירותי

ושימוש  הממשל

בהם, תוך הגנה על 
 פרטיותמידע אישי ו

 של אחרים 

  הגברת העצמאות

והביטחון על ידי 
כלים בפתרון בעיות 

 דיגיטליים

 זיהוי  -הונאות

אתרים, קישורים 
וחלונות קופצים 

 מזיקים 

 כישורים

  מנועי שימוש במגוון
חיפוש ביעילות 

 לאיתור מידע ברשת

  הכרה בכך שבעוד

שהמידע ברשת 
נראה אמתי, הדבר 

אינו הופך אותו 
 לאמתי או אמין

  איתור ואחזור מידע

באופן על המכשיר 

האישי שלך או 
 מרחוק על הענן 

  הכרת השימוש

" cookiesב"
באתרים, וכיצד הם 

עוקבים אחרי 

פעילותך ומשפיעים 
 על הפרסום 

 ל בדוא שימוש" 
ובמערכות מסרים 

אחרות, במחשבך 

 ובמכשירים ניידים 

  ,פרסום הודעות
תמונות, סרטונים או 

בלוגים תוך שימוש 
ביישומים ופורומים 

מתאימים של 

 תקשורת חברתית 

  מילוי טפסים
מקוונים על מנת 

לתקשר עם ארגונים 
בנוגע  למוצריהם 

 ושירותיהם 

 י יכולת שימוש בכל

הנגישות במכשירים 
 םעל מנת לעשות

 קלים יותר לשימוש

  שימוש בקמעונאים
מקוונים לרכישת 

 טובין ושירותים 

  יצירת וניהול חשבון

  המקוון לקניי

  עריכת עסקאות
שירותים ברשת עם 

ממשלתיים 
, לרבות וציבוריים

 ספקי בריאות 

  שימוש במערכות

תשלום שונות 
לתשלום מקוון, 

לרבות כרטיס 
אשראי/חיוב, 

העברה בנקאית 

, PayPalישירה, 
וכדומה, תוך אימות 

 אמינותן

  איתור עזרה ומידע
 דרך מנועי חיפוש

  איתור עזרה דרך

משאבים 

המוקדשים לתמיכה 
מקוונת כמו 

מדריכים, שאלות 
נפוצות או תמיכה 

המוגשת דרך אתרי 

שיתוף  או יישומי
סרטונים ואחרים, 

 וכן תשתיות צ'ט 

  הגעה לשירותי
תמיכה באתרי 

ממשלה ומגזר 

ציבורי אחרים תוך 
שימוש בקישורים 

 הנכונים באתר

בטחון 

 ובטיחות

  שמירה על
המערכות, הגישה 

והמידע האישי 

 בטוחים 

  עמידה בדרישות
זכויות היוצרים תוך 

שימוש בתצלומים, 
תמונות ומסמכים 

 דיגיטליים

 יהוי תכתובות ז
אלקטרוניות 

המכילות קישורים 

לא בטוחים ויכולת 
לזהות היכן שיטות 

תקשורת שונות 
עשויות להיות בלתי 

 מוצפנות 

  עריכת עסקאות
מקוונת בבטחה 

 ובביטחון 

  חיפוש רק מקורות
בטוחים לתמיכה 

 ועזרה מקוונות

  זיהוי היכן אתרים

עשויים להכיל 
קישורים וחלונות 

ש קופצים מזיקים שי
 להימנע מהם   

 דוגמאות

  חיפוש מוצרים

 ומחירים 

  שימוש באתרי
גלריית תמונות כדי 

לשתף תמונות עם 
 המשפחה והחברים 

  חיפוש העסקה

הטובה ביותר 

באתרי השוואות 
ולהשוות בין אתרים 

כדי להגיע לתוצאה 
 המרבית

 

  פרסום דיון חדש

בתקשורת 
החברתית לפי 

החוקים והכללים 
 שלה 

  הקלדת והדפסת

מסמך תוך שימוש 

בחבילת מעבד 
 תמלילים 

  פרסום ביקורת

מוצר או שירות 
באתר או היישום 

 של הקמעונאי 

  יצירת חשבונות

, שירותי בנקיםל
רכישת , ממשלה

 ebayטובין )חנויות, 
 ועוד( 

  שימוש באתרי

ויישומי נסיעות 

 בבטחה 

  קביעת  –קופ"ח
פגישות וחידוש 

  מרשמים

  זיהוי דרישות הרישוי

של יישומי התוכנה 
בהם אתה מעוניין 

 להשתמש 
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 עבודהל -דיגיטליים בסיסיים  מסגרת כישורים .ב׳
 

 

 פתרון בעיות  עריכת עסקאות   תקשור  ניהול מידע 

 תיאור

  איתור, ניהול אחסון

והצגה  בבטחה  
של מידע ותוכן 

 הקשורים בעבודה 

  ,תקשור, מגע

שיתוף פעולה, 
שיתוף  וחבירה 

לאחרים בבטחה 
על רקע הקשר 

 עסקי

  קניית ומכירת טובין

ושירותים, מגע עם 
מערכות כלכליות 

תוך הגנה על מידע 
אישי וכיבוד 

פרטיותם של 

 אחרים 

  הגברת עצמאות

תרון פ "יביטחון עו
בעיות הקשורות 

בעבודה תוך שימוש 
בכלים דיגיטליים; 

זיהוי אתרים, 

קישורים וחלונות 
קופצים מזיקים, 

 וצורות הונאה דומות  

 כישורים

  ישום מונחי חיפוש
כדי לחולל תוצאות 

טובות יותר בעת 

 חיפוש מידע

  איסוף וארגון מידע
ממקורות דיגיטליים 

 שונים

  ארגון המידע תוך
שימוש בקבצים 

 ותיקים 

  ,שימוש באחסון

לרבות ענן, כדי 
לאחסן קבצים, 

תצלומים ומידע 
 אחר

  סינכרון המידע בין

 מכשירים שונים 

  שימוש בכלים
ניתוחיים אחידים 

ביישומים על מנת 

לפרש טוב יותר 
 מידע 

  שימוש במגוון צורות
תקשורת דיגיטלית 

זמננו על מנת -בת

רים לתקשר עם אח
 בעסקים

  יצירת וניהול ספרי

כתובות דואר 
אלקטרוני ורשימות 

אנשי קשר או 

יישומי מסרים 
מיידים על מנת 

 לתקשר עם אחרים

  בחירת צורות
תקשורת 

לאינטראקציות 
 עסקיות שונות

  תרומה לרשתות

 וקהילות מקוונות 

  שימוש בכללים

עסקיים בזמן 
 תקשורת 

  שיתוף מידע עם

עמיתים בבטחה 
 דרך הענן 

  יצירת וניהול זהות
מקוונת בטוחה, תוך 

הכרה בעקבות 

הדיגיטליים 
האישיים והשפעתה 

ארוכת הטווח של 
 כל פעילות מקוונת

  שימוש במשאבי

למידה מקוונים 

)לדוגמה הדרכה או 
 סרטונים(  

  יישום זכויות יוצרים

וזכויות לקניין רוחני 
בזמן שימוש בתוכן 

 מקוון 

  שימוש ביישומים
ונים דיגיטליים מקו

משותפים או 

 ענן -מבוססי

  עמידה בהנחיות
הרישוי תוך שימוש 

רק ביישומי תוכנה 
 מאושרים ומורשים 

 

  יכולת ליצור קשר
עם דלפק עזרה או 

לבקש עזרה 

מקוונת כדי לפתור 
 בעיה 

  תכנון למידה

בכלים דיגיטליים 
על ידי שימוש 

קיימים במשאבים 

לרבות מדריכים 
מקוונים, שאלות 

מים נפוצות ופורו
 לייעוץ 

  שמירה על עדכניות

בהתפתחויות 
דיגיטליות בסביבת 

העבודה תוך אימוץ 

מיומנויות חדשות 
 לשיפור התפוקה 

  שימוש באתרי

גלריה מקוונים על 
מנת לאחסן ולשתף 

 תמונות וסרטונים 

  שימוש בצורות

מולטימדיה שונות 
 בהתאם למטרה 

בטחון 

 ובטיחות

  עמידה במדיניות

פרטיות ובטחון 
עסקיים בשעת 

גישה למערכות 

 ומסירת מידע עסקי 

  אימוץ גישות

מקצועיות לשימוש 
בתקשורת 

דיגיטלית ומדיה 

 חברתית  

  עריכת פעולות

עסקיות בבטחה 
 ובביטחון 

  בקשת עזרה

ממקורות מורשים 
והעלאת סוגיות 

 הקשורות בבטיחות 

 דוגמאות

  שימוש בגיליון
לביצוע אלקטרוני 

 חישובים  

  יצירת והדפסת

 כרזה או עלון

  שימוש ביישומים
-מבוססי מקור

פתוח בניית דף בית 
 בסיסי 

  שימוש בלוחות שנה
וארגוניות על מנת 

לקבוע פגישות 

ולעמוד בדרישות 
מילוי משימות 

 וניהול זמן 

  שימוש בצורות
על   PDFכמו  מסמך

מנת להקל על 
 אחסון ושיתוף 

  ביצוע פעולות
ת בבטחה עסקיו

בשעת קניית טובין 

 או שירותים

  הזנת חשבוניות
 ותשלומים כנדרש

 עיון בתלוש השכר 

כאשר  םובתשלומי
הם מתקבלים 

 דיגיטלית 

  חקירת מאפיינים
של יישומי תוכנה 

נפוצים על מנת 

להוציא את המיטב 
 מן השימוש בהם 

  התאמה אישית של

 הגדרות 

  שימוש
במולטימדיה 

לצילומים, סרטונים, 
 קטעי צליל והנפשה

 לצרכי ייעוץ 2018בע"מ  Tech Partnershipכל הזכויות שמורות , 4מודל  


