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1.1 מה הם DigComp, המבנה שלו ותכניו

DigComp פורסם לראשונה בשנת 2013, 
כמסגרת לעיון, שנועדה לתמוך בפיתוח 

המיומנות הדיגיטלית של אנשים באירופה. 
DigComp מתאר אילו מיומנויות נדרשות 
כיום לצורך שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות 
באופן אמין, ביקורתי, שיתופי ויצירתי על 

מנת להשיג יעדים הקשורים בעבודה, 
בלמידה, בפעילויות הפנאי, בהכללה 

ובהשתתפות בחברה הדיגיטלית שלנו.

T.1 תחומי המיומנות של DigComp והמיומנויות שלו
 מיומנויותתחומי מיומנות

1.1.גלישה, חיפוש וסינון נתונים, מידע ותוכן דיגיטלי1. אוריינות מידע ונתונים
1.2 הערכת נתונים, מידע ותוכן דיגיטלי 

1.3 ניהול נתונים, מידע ותוכן דיגיטלי 

2.1 קיום אינטראקציה דרך טכנולוגיות דיגיטליות2. תקשורת ושיתוף פעולה
2.2 שיתוף דרך טכנולוגיות דיגיטליות 

2.3 מעורבות אזרחית דרך טכנולוגיות דיגיטליות
2.4 שיתוף פעולה דרך טכנולוגיות דיגיטליות

2.5 נטיקט
2.6 ניהול הזהות הדיגיטלית

3.1 פיתוח תוכן דיגיטלי3. יצירת תוכן דיגיטלי
3.2 שילוב ופיתוח חוזר של תוכן דיגיטלי

3.3 זכויות יוצרים ורישיונות
3.4 תכנות

4.1  הגנה על מכשירים4. בטיחות
4.2 הגנה על נתונים אישיים ועל הפרטיות

4.3 הגנה על בריאות ורווחה
4.4 הגנה על הסביבה

5.1  פתרון בעיות טכניות5. פתרון בעיות
5.2 זיהוי צרכים ותגובות טכנולוגיות

5.3 שימוש יצירתי בטכנולוגיות דיגיטליות 
5.4 זיהוי פערי מיומנויות דיגיטליים 
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DigComp 1.2 הממדים של

מסגרת המיומנויות הדיגיטליות בנויה 
לפי ממדים. הממדים מאפשרים לגבש 
את מודל הנתונים הבסיסי ולארגן את 

כלל הרכיבים, תוך הבהרת האופן שבו 
הם מתקשרים אלה לאלה. 

DigComp טבלה 2 הממדים של

תחומי מיומנות )5 תחומים(1.

תיאורי המיומנויות והכותרות שלהן )21(2.

רמות מומחיות עבור כל מיומנות3.

דוגמאות לידע, כישורים ונקודות מבט עבור 4.
כל מיומנות

יישום למטרות ספציפיות: למידה ותעסוקה5.

שימוש  מאפשרים  אשר  ספציפיים  מאפיינים  ממד  לכל 
ולדרישות  לצרכים  להתאימה  שניתן  כך  במסגרת,  גמיש 
עשוי  מסוים  אדם  לדוגמה,  ההקשר.  מתוך  שמתעוררים 
לעשות שימוש ברמות  ו-2, מבלי   1 רק בממדים  להשתמש 
המומחיות. השימוש בממדים אף מאפשר יכולת משופרת של 

פעולה הדדית ויכולת השוואה בין מסגרות שונות. 
ממד 1 מפרט את תחומי המיומנות שמהם מורכבת המיומנות 
2 מפרט את הכותרות של כל המיומנויות  הדיגיטלית. ממד 
ואת המתארים שלהן. ממד 3 משמש לתיאור רמות המומחיות 

של כל מיומנות )ראה 1.5 לפרטים נוספים(. 
ממד 4 ו-5 מתארים דוגמאות שונות הקשורות בממד 2. הם 
להיות  מיועדים  אינם  ולפיכך  והקשר,  ערך  להוסיף  מיועדים 

ממצים. 
לידע,  דוגמאות  לכלול  עשויים  הם   ,4 ממד  של  במקרה 
לכישורים ולנקודות מבט הקשורים בכל מיומנות, בעוד שממד 
עם  היישום של המסגרת בהקשר  לאופן  דוגמאות  5 מספק 
מטרות שונות. במקרה של DigComp קיימים שני הקשרים 

- הקשר הלמידה והקשר התעסוקה.
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אוריינות מידע 
ונתונים

יצירת תוכן דיגיטלי

בטיחות

תקשורת ושיתוף 
פעולה

פתרון בעיות
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DigComp 1.3 תחומי מיומנות של

עוסקים  ו-3   2  ,1 המיומנות  תחומי   ,DigComp-ב
במיומנויות שאותן ניתן לשחזר במונחים של פעילויות 

וסוגי שימוש ספציפיים.

תחומי המיומנות 4 ו-5 הם "רוחביים" שכן הם חלים 
דיגיטליים.  באמצעים  שמבוצעת  פעילות  סוג  כל  על 
במיוחד, רכיבים של פתרון בעיות קיימים בכל תחומי 
להדגשת  ספציפי  תחום  הוגדר  אולם  המיומנות, 
חשיבותו של היבט זה מבחינת ההשתלטות על שיטות 

עבודה טכנולוגיות ודיגיטליות.

ב-DigComp קיימים 5 תחומי מיומנות 
אשר מתווים את מרכיבי המפתח של 

המיומנות הדיגיטלית. להלן התחומים: 
אוריינות מידע ונתונים; תקשורת ושיתוף 

פעולה; יצירת תוכן דיגיטלי; בטיחות 
ופתרון בעיות. 

ממד 5 מספק דוגמאות שימוש שהוחלו על 
תעסוקה, וכן על חינוך והדרכה.

אוריינות מידע ונתונים 1.

תקשורת ושיתוף פעולה2.

יצירת תוכן דיגיטלי 3.

בטיחות 4.

פתרון בעיות5.
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אוריינות מידע ונתונים1. 

גלישה, חיפוש וסינון נתונים, מידע ותוכן 1.1
דיגיטלי

הגדרת צורכי המידע, חיפוש נתונים, מידע ותוכן 
בסביבות דיגיטליות, הגישה אליהם וניווט ביניהם. 

יצירה ועדכון של אסטרטגיות חיפוש אישיות. 

הערכת נתונים, מידע ותוכן דיגיטלי1.2
ניתוח, השוואה והערכה ביקורתית של האמינות 
והמהימנות של מקורות הנתונים, המידע והתוכן 

הדיגיטלי. ניתוח, פרשנות והערכה ביקורתית של 
הנתונים, המידע והתוכן הדיגיטלי.

ניהול נתונים, מידע ותוכן דיגיטלי1.3
ארגון, אחסון ואחזור של נתונים, מידע ותוכן 

בסביבות דיגיטליות. ארגון ועיבוד שלהם בסביבה 
מובנית.

תקשורת ושיתוף פעולה2.

קיום אינטראקציה דרך טכנולוגיות דיגיטליות2.1
קיום אינטראקציה דרך מגוון טכנולוגיות 
דיגיטליות והבנה של אמצעי התקשורת 
הדיגיטליים המתאימים להקשר הנתון. 

שיתוף מידע ותוכן דרך טכנולוגיות דיגיטליות. 2.2  
שיתוף נתונים, מידע ותוכן דיגיטלי עם אחרים 

דרך טכנולוגיות דיגיטליות מתאימות. מילוי 
תפקיד של מתווך, המעורה בשיטות של הפנייה 

וייחוס.

מעורבות אזרחית דרך טכנולוגיות דיגיטליות2.3  
השתתפות בחברה דרך שימוש בשירותים 

דיגיטליים ציבוריים ופרטיים. חיפוש הזדמנויות 
להעצמה עצמית ולאזרחות השתתפותית דרך 

טכנולוגיות דיגיטליות מתאימות.

שיתוף פעולה דרך טכנולוגיות דיגיטליות2.4  
שימוש בכלים וטכנולוגיות דיגיטליים עבור 
תהליכים שיתופיים וכן לצורך בנייה ויצירה 

משותפות של משאבים וידע. 

נטיקט2.5  
קיום מודעות לנורמות ולידע התנהגותיים תוך 

שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות וקיום אינטראקציה 
בסביבות דיגיטליות. התאמת אסטרטגיות 

התקשורת לקהל הספציפי וקיום מודעות למגוון 
התרבותי והדורי בסביבות דיגיטליות.

ניהול הזהות הדיגיטלית2.6   
יצירת זהות דיגיטלית אחת או יותר וניהולן, יכולת 
להגן על המוניטין העצמי, להתמודד עם הנתונים 

שמופקים באמצעות מספר כלים, סביבות 
ושירותים דיגיטליים.

DigComp טבלה 3 מיומנויות

DigComp 1.4 מיומנויות
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בטיחות4. 

הגנה על מכשירים4.1  
הגנה על מכשירים ונתונים, הבנת סיכונים 

ואיומים שקיימים בסביבות דיגיטליות, הכרת 
אמצעי הבטיחות והאבטחה והקפדה על אמינות 

ופרטיות.

הגנה על נתונים אישיים ופרטיות4.2
הגנה על נתונים אישיים ופרטיות בסביבות 

דיגיטליות. הבנת האופן שבו ניתן לשתף מידע 
המאפשר זיהוי אישי תוך הגנה עצמית והגנה 

על אחרים מפני סכנות )לדוגמה, מעשי הונאה(. 
ההבנה כי שירותים דיגיטליים משתמשים 

ב"מדיניות פרטיות" כדי להצהיר על אופן השימוש 
בנתונים האישיים. 

הגנה על הבריאות ועל הרווחה4.3  
הימנעות מסיכונים בריאותיים הקשורים בשימוש 

בטכנולוגיות דיגיטליות במונחי איומים על הרווחה 
הפיזית והפסיכולוגית. יכולתו של אדם להגן על 

עצמו ועל אחרים מפני סכנות אפשריות הקיימות 
בסביבות דיגיטליות )לדוגמה, הטרדה במרחב 
הסייבר(. קיום מודעות לטכנולוגיות דיגיטליות 

לקידום רווחה חברתית והכללה.  

הגנה על הסביבה4.4  
קיום מודעות להשפעה הסביבתית של טכנולוגיות 

דיגיטליות ושל השימוש שנעשה בהן.

פתרון בעיות5.

פתרון בעיות טכניות5.1  
זיהוי בעיות טכניות בעת הפעלת מכשירים 
ושימוש בסביבות דיגיטליות ופתרונן )החל 

בפתרון תקלות ועד לפתרון בעיות מורכבות 
יותר(.

זיהוי צרכים ותגובות טכנולוגיות5.2  
הערכה של צרכים וזיהוי, הערכה, בחירה ושימוש 
בכלים דיגיטליים ובתגובות טכנולוגיות אפשריות 

לצורך פתרונם. כוונון והתאמה אישית של 
סביבות דיגיטליות לצרכים האישיים )לדוגמה, 

נגישות(.

שימוש יצירתי בטכנולוגיות דיגיטליות 5.3  
שימוש בכלים ובטכנולוגיות דיגיטליים ליצירת 

ידע ולחידוש תהליכים ומוצרים. מעורבות אישית 
וקולקטיבית בעיבוד קוגניטיבי להבנה ופתרון של 
בעיות קונספטואליות ומצבים בעייתיים בסביבות 

דיגיטליות. 

זיהוי פערי מיומנויות דיגיטליים  5.4  
הבנת הנקודות שמצריכות שיפור או עדכון של 

המיומנויות הדיגיטליות העצמיות. יכולת לתמוך 
באחרים בתהליך פיתוח המיומנויות הדיגיטליות 

שלהם. חיפוש אחר הזדמנויות לפיתוח עצמי 
ולהתעדכנות שוטפת בהתפתחות הדיגיטלית.

> טבלה 3

יצירת תוכן דיגיטלי3. 

פיתוח תוכן דיגיטלי3.1  
יצירת תוכן בפורמטים שונים )לדוגמה, נתונים, 
טקסט, מולטימדיה(, לעריכה ושיפור של תוכן 
קיים, הבעה עצמית דרך אמצעים דיגיטליים. 

שילוב ופיתוח מחדש של תוכן דיגיטלי3.2  
שינוי, שיפור ושילוב של מידע ותכנים חדשים 

בגוף ידע ומשאבים קיימים, על מנת ליצור תוכן 
וידע חדשים, מקוריים ורלוונטיים.  

זכויות יוצרים ורישיונות3.3  
הבנת האופן שבו זכויות יוצרים ורישיונות חלים 

על מידע ותכנים דיגיטליים. 

תכנות3.4  
תכנון ופיתוח רצף של הוראות שניתנות להבנה 

על ידי מערכת מחשוב, לצורך פתרון בעיה נתונה 
או ביצוע משימה ספציפית.
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כמו כן, 4 רמות אלה ניתנות לפיתוח נוסף ולהפיכתן 
ל-8 רמות, תוך הצעת תיאור מפורט יותר של קריטריוני 

ההתקדמות. 8 הרמות מספקות את הגרעיניות הנדרשת 
לפיתוח חומרי למידה, הערכה וזיהוי של התקדמות לימודית, 

ולתיאור מפורט של משימות ומיומנויות.
כל אחד מ-8 תיאורי הרמות מייצג שלב נוסף עבור האזרחים 

בשלושה תחומים: 

◄ רכישת הידע הכרוך במיומנות 

◄ מורכבות המשימות שבהן ניתן לטפל

◄ מידת האוטונומיה בעת ביצוע המשימה 

כל תיאור מכיל ידע, כישורים ונקודות מבט, המפורטים 
 במסגרת מתאר יחיד עבור כל רמה של כל מיומנות 

)x 8  21 תוצאות למידה(. 
רמות המיומנות שואבות את השראתן מן המבנה ואוצר 

  European Qualification Framework-המילים של ה
 )EQF( ונכתבו כשילוב של תוצאות למידה, תוך שימוש 

בשם פועל פעולה אחד עבור כל תוצאת למידה. 

דוגמה
אדם בעל רמת מיומנות 2 מסוגל לזכור ולבצע משימה 

פשוטה, תוך קבלת עזרה מאדם אחר בעל מיומנות 
דיגיטלית רק כאשר הוא זקוק לה. עם זאת, אדם ברמת 
מיומנות 5 יכול ליישם ידע, לבצע משימות שונות ולפתור 

בעיות ואף לסייע לאחרים לעשות כן.
ראה איור ויזואלי של רמות המיומנות בעמוד 20. 

DigComp 1.5 רמות מיומנות של

DigComp ממפה 4 רמות מיומנות כלליות 
)בסיס, ביניים, מתקדם, מומחיות גבוהה(.
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טבלה 4.  מילות מפתח עיקריות שמתייחסות לרמות המיומנות

מומחיות גבוההמתקדםבינייםבסיס4 רמות בסך הכול

812345678 רמות גרעיניות

משימות מוגדרות משימה פשוטהמשימה פשוטהמורכבות המשימות
היטב ושגרתיות 
וכן בעיות ברורות

משימות וכן 
בעיות מוגדרות 

היטב ושאינן 
שגרתיות

משימות ובעיות 
שונות

המשימות 
המתאימות 

ביותר

פתרון בעיות 
מורכבות 

עם פתרונות 
מוגבלים

פתרון בעיות 
מורכבות עם 
גורמים רבים 

שביניהם 
מתקיימת 

אינטראקציה

אוטונומיה עם עם הדרכהאוטונומיה
הדרכה בעת 

הצורך

באופן עצמאי בכוחות עצמי
ובהתאם לצרכים 

שלי

יכולת התאמה הדרכת אחרים
לאחרים בהקשר 

מורכב

שילוב לטובת 
תרומה 

להתנהלות 
המקצועית 

ולהדרכת אחרים

הצעת רעיונות 
ותהליכים חדשים 

בתחום

יצירהיצירההערכההחלההבנההבנהזיכרוןזיכרוןדומיין קוגניטיבי



9 DigComp into Action - קבל השראה, עשה שזה יקרה
DigComp הכירו את .1

EL R
U

BEN
C

IO
איור:  

דומיין קוגניטיבי

משימות פשוטות

עם הכוונה

לזכור

משימות פשוטות

 אוטונומיה וגם 
עם הכוונה במקרה הצורך

לזכור

רמה 8רמה 7רמה 6רמה 5רמה 4רמה 3רמה 2רמה 1

בכוחות עצמי

הבנה

לומדים לשחות באוקיינוס הדיגיטלי: THE DIGITAL COMPETENCE FRAMEWORK לאזרחים )גרסה 2.1( 

מומחיות גבוההמתקדםבינייםבסיס

 משימות וכן בעיות מוגדרות היטב 
ולא שגרתיות

עצמאי וכן לפי הצרכים שלי

הבנה

 משימות מוגדרות היטב 
ושגרתיות, וכן בעיות 

פשוטות

הדרכה של אחרים

החלה

משימות 
ובעיות שונות

אוטונומיהמורכבות המשימות

המשימות המתאימות ביותר

 יכולת התאמה לאחרים 
בהקשר מורכב

הערכה

פתרון בעיות מורכבות עם פתרונות מוגבלים

יצירה

שילוב כדי לתרום להתנהלות המקצועית
וכדי להדריך אחרים

פתרון בעיות מורכבות עם שלל 
גורמים שמתקיימת ביניהם 

אינטראקציה

יצירה

הצעת רעיונות ותהליכים 
חדשים בתחום

כיצד לשחות באוקיינוס הדיגיטלי )מקור: DigComp 2.1 עמ' 13-14(


