
סקירה-אוריינות דיגיטלית : 10:00-10:30•

מהלכים הצגת : 10:30-11:15•

וטכנולוגיים בכל אגף  דיגיטליים 

(וינט בתחום'מפת עשייה של הג: תוצר)

דיון במטרות הפורום: 11:15-12:00•





?על מה נדבר היום

הטכנולוגיתקצת על המהפכה •

מדדים ומונחים עיקריים, מודלים–אוריינות דיגיטלית •

נתונים–בישראל המצב •

קצת השראה•



המהפכה הדיגיטלית

ישראל דיגיטלית



המהפכה הדיגיטליתטכנולוגיות הליבה של ארבעת

ישראל דיגיטלית



בכל דקהעולם דיגיטלי 

https://www.domo.com/

ביוטיובמיליון צפיות 4•

מיליון חיפושים בגוגל3•

בטוויטרחצי מיליון ציוצים •

סקייפאלף שיחות 180•

באיסטגרםפוסטיםאלף 50•

בנטפליקסאלף צופים 10•

אלף חבילות נשלחות מאמזון•





https://unicheck.com/

מהגרים דיגיטלייםאזרחים דיגיטליים

אימצו את הטכנולוגיות כמבוגרים•

מעדיפים מפגשים פנים אל פנים•

למידה לוגית•

מתמקדים במשימה אחת בכל עת•

מעדיפים מפגשים מצומצמים•

צורכים חדשות באתרים ייעודיים•

ואילך80-ילדי שנות ה•

צמודים לטלפון, כל העתמחוברים•

למידה אינטואיטיבית•

והחלפת משימות תדירהטסקינג-מולטי•

חברתיים מאוד•

שולטים במולטימדיה•



חדשהעולם דיגיטלי דורש אוריינות 



לקרוא ולכתובמוגדרת כיכולת –אוריינות•

של העולם החדש" קרוא וכתוב"היא ה–אוריינות דיגיטלית•

תוך שימוש במגוון מיומנויות , להבין ולעבוד באופן יעיל בסביבת המחשב והאינטרנטהיכולת 

. קוגניטיביות וסוציולוגיות לביצוע מטלות ולפתרון בעיות בסביבות דיגיטליות, טכניות

הכלים והמיומנויות  דיגיטלית הינה כלל אוריינות 

הנדרשות להגשמת המטרות שלנו

?מהי אוריינות דיגיטלית



...זה מודלים של אוריינות דיגיטלית, מה שלא חסר



לפי המודל הצעה לקניית מיומנויות 
ר דאג בלשו"דשל 

ביקורתיות אזרחות

קוגניטיביות קונסטרוקטיביתקשורת

בטוח יצירתיות

תרבות



סביבה דיגיטליתמעורבות והיטמעות בתוך •תרבותי

קוגניטיבי

שימוש במגוון התקנים  •
שימוש במגוון פלטפורמות תוכנה•
הרגלים חשיבתייםעידוד •
למגוון דרכים להמשגת מרחב דיגיטליחשיפה•
שוניםעם מרחבים דיגיטליים לאפשר אינטראקציה •

קונסטרוקטיבי
ניתן להתאים תוכן דיגיטליולאילו מטרות כיצד•
כמה תכנים דיגיטלייםאינטגרציה בין כיצד לעשות •

שמאפשרות תקשורתטכנולוגיות •תקשורתי

ביטחון

בעיות  בסביבה וירטואליתפתרון התנסות ב•
ומיפוי תחומים להתקדמותשל הישגים עצמי כלים למיפוי •
בעת הצורךוליווי הדרכה •
מאחריםעצמי ופידבק פידבק פעילות של •
וירטואליתמקהילה התנסות וכלים המאפשרים לתלמידים להיות חלק •

יצירתי
על התנסות  המבוססות דיגיטליות הוראה •
התלמיד והמורההמאופיינת ביחסים דינמיים בין הוראה •
לגילוי וליצירתיותהוראה המאפשרת מרחב •

ביקורתי  
לזיהוי תוכן לא אמיןטכניקות •
דומייניםבין סוגי אתרים או הבדל •
והאמינותקהל היעד –על סוג התוכן הווירטואלי שאלות •

.טכניקות למעורבות ופעילות אזרחית דרך פלטפורמות דיגיטליות•אזרחי  



איתור וניהול מידע מהימן•

פתרון בעיות•

ביצוע עסקאות כלכליות•

ברשתבטיחות •

הצעה למרכיבי אוריינות דיגיטלית

הבנה חברתית ותרבותית•

למידה עצמאית•

חשיבה ביקורתית•

(רשמית ובלי רשמית)תקשורת •



הצעה לרמות אוריינות דיגיטלית

?

ישראל דיגיטלית



Lloyds Banking Group,
Tech Partnerships

הצעה למדידת אוריינות דיגיטלית



DigCompמתוך  מדיניות האיחוד האירופי לאוריינות דיגיטליתמסמך , 2.1

תחומי הכשירות  

פי  -הדיגיטלית על

האירופיהאיחוד 



של תחומים 5-במיומנויות 21

DigCompפי -עלכשירות דיגיטלית  2.1
(2017)

אוריינות מידע ונתונים1.

תקשורת ושיתוף פעולה2.

יצירת תוכן דיגיטלי3.

בטיחות4.

פתרון בעיות5.

תחומים של 7-במיומנויות 23

GAML(2018)פי -עלדיגיטלית כשירות 

שימוש בחומרה ותוכנה6.

כשירות דיגיטלית קרייריסטית7.

9



של  מיומנויות 
כשירות  

דיגיטלית  
האיחוד  פי -על

האירופי  

הפעלת חומרה 

ותוכנה  

אוריינות מידע 

ונתונים  

תקשורת  

ושיתופי פעולה

יצירת תוכן  

דיגיטלי
בעיותפתרון בטיחות

יכולות  

תלויות קריירה

חיפוש וסינון  , גלישהביצוע פעולות פיזיות

ותוכן  מידע , נתונים

דיגיטלי  

אינטראקציה  

באמצעות טכנולוגיות  

דיגיטליות  

הפעלת טכנולוגיות  פתרון בעיות טכניות  התקנים  הגנה על פיתוח תוכן דיגיטלי  

מקצועיות

מידע  , נתוניםזיהוי 

ותוכן דיגיטלי

,  הערכת נתונים

מידע ותוכן דיגיטלי  

שיתוף באמצעות  

טכנולוגיות דיגיטליות  

אינטגרציה בין  

תכנים

תוכן  והרחבת 

דיגיטלי  

נתונים  הגנה על 

אישיים ופרטיות  

זיהוי צרכים ומתן  

טכנולוגיים  מענים 

מידע  , ניהול נתונים

ותוכן דיגיטלי  

מעורבות אזרחית  

באמצעות טכנולוגיות  

דיגיטליות  

זכויות יוצרים  

ורישיונות  

הגנה על בריאות  

ורווחה

יצירתיות באמצעות  

טכנולוגיות דיגיטליות  

קוד  -נימוסים 

התנהלות

זיהוי פערים של  הגנה על הסביבה

יכולות דיגיטליות

חשיבה חישוביתדיגיטליתניהול זהות 

11

מיומנויות של כשירות דיגיטלית  



רמה 
ממוצעת

לפתור בעיות לא 
שגרתיות באופן 
עצמאי ובהתאם  

לצרכים של הלומד

לפתור בעיות 
פשוטות באופן 

עצמאי

רמת 
מומחים

ברמה המקצועית 
הגבוהה ביותר 

ברמה מקצועית 
גבוהה

רמה 
בסיסית

ברמה בסיסית של 
אוטונומיה והדרכה  

במידת הצורך

ברמה בסיסית 
עם הדרכה

רמה 
מתקדמת

,  ברמה מתקדמת
בהתאם לצרכים של  
הלומד ולצרכים של  
אחרים ובהקשרים  

מורכבים

להדריך אחרים  

12

הדיגיטליתרמות הכשירות 



EU Digital Economy and Society Index

Digital Economy and Society Index
מדד אוריינות דיגיטלית לאומי

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2017


Digital Inclusion-דיגיטלית הכללה •

Digital exclusion-דיגיטלית הדרה •

Digital Divide-הפער הדיגיטלי •

מונחים נלווים



הדיגיטלית  בעלות נגישות שווה לסביבה קבוצות באוכלוסייה שאינן •

.ועל כן סובלות גם מפערי מיומנויות לשימוש בכלים הדיגיטליים

לבין אוכלוסיות היעדר אוריינות דיגיטלית בין קיים קשר בישראל •

.  נמוכהובעלי הכנסה + 55בני , הערבי, החרדימהמגזר 

,  בתעסוקה, פגיעה בפריון המשק. פגיעה בחוסן הלאומי: התוצאה•

פגיעה בהשתלבות ובהשתתפות בכלכלה  , בהכנסה ובהשכלה

.  הגלובאלית והגברת הפערים החברתיים בין הפריפריה למרכז

Digital Divide-הפער הדיגיטלי 



החסמים המרכזיים



מה קורה בישראלמה קורה בישראל

ישראל דיגיטלית



מה קורה בישראל

ישראל דיגיטלית





https://digitalreport.wearesocial.com/

מה קורה בעולם



(77%)ואוסטרליה ( 88%)מקום שלישי בעולם אחרי קוריאה , 74%–טלפונים חכמים •

*בבנקאות מקוונתבשימוש 28-ובמקום ה( (e-Commerceברכישות מקוונות 25מקום •

שלe-Government-הבעולם במתן שירותים מקוונים ממשלתיים במדד 13מקום •

ם"האו

-כרק , כיום* )האינטרנטעם גופים ממשלתיים באמצעות בקשר של הציבור 27מקום •

(מקווןמתושבי המדינה שולחים טפסים ממשלתיים באופן 31%

בעולם מבחינת מהירות גלישה ממוצעת25מקום •

ישראל בהשוואה לעולם

OECD-מדינות ה34מבין *



התעסוקהשיעור;(מהאוכלוסייה29%)אונלייןלאמבוגרים2011,104,000יוני•
.בבריטניההנמוך

Raceתוכנית• Online50%-בהדיגיטליתההדרהאתלצמצםיעדעםמושקת
.שנהתוך

קהילתיתהנהגהעם,המקומיהשלטוןשלבהובלה,מגזרירבפ"שת•
.ממוקדופרסוםשיווקשלבתוספת,ושכונתית

-רבשותפיםעשרות;מקומייםדיגיטלייםמובילים1,500שלוהכשרהגיוס•
.אפשריתמדיהבכלופרסוםשיווק;מגזריים

מבוגרים46,000רק,2012ספטמבר.אונלייןלא61,000רק,2012ביוני:תוצאות•
.56%שלצמצום,איש58,000-כחיברו.אונלייןלא

קצת השראה







:SROI שמושקע ( 5.66₪)פאונד 1לכל ( 20₪)פאונד 3.70החזר של
(באנגליהGet IT Togetherבמחקר מלווה של תכנית Just Economics-וBTח של "מתוך דו)

חיסכון במערכת  
הבריאות

חיסכון בכוח עבודה לפרטרווח/חסכון

קיצור זמני המתנה של חולים •
ימי עבודה9-לתור ב

מיליון פאונד חסכון 140•
בעקבות הפחתה של ביטול  

תורים

(בריטניה)שעות שבועיות 3.16•

(איטליה)שעות שבועיות 2.86•

(.  ניו זילנד)שעות שבועיות 1.7•
1.7חיסכון שנתי למשק של 

שנתי  $ 1,820-מיליארד דולר ו
(הערכה)לאדם 

עלייה במשכורת10%–3%•

בשנה  ( 404$)₪ 1,600•
ממסחר מקוון  

עלייה של , בתחום החינוך•
GCSE ¼  לתלמיד בכל

הנושאים

SROI-נתונים כלכליים 

ישראל דיגיטלית



בעוצמההדיגיטליהעידןלחזיתלהתקדםמוכרחהישראלמדינת"

רווחתואתהכלכלישגשוגההמשךאתלהבטיחמנתעל,ובמהירות

,השוניםוהמגזריםהאוכלוסייהפלחילכלללבשימתתוך,אזרחיה

העצמת,והגיווןהחברתיתהלכידותלקידוםכוללתמתפישהכחלק

".והכלכלייםהגיאוגרפיים,החברתייםהפעריםוצמצוםהפרט

2018יולי , דיגיטליתישראל מטה , התוכנית הדיגיטלית הלאומית של ממשלת ישראלמתוך 



סקירת אוריינות דיגיטלית  
padlet.com-אשל 

https://padlet.com/didibe/vgjwwlt4x7wi


מה מתוכנן מה נעשה בפועל קהל היעד אחראים  
ושותפים

כלי  /שם התכנית
בתכנית

קורס המשך בכל  •

,  העמקה, רשות

כישורים דיגיטליים 

להשתלבות בעולם 

תעסוקה

קבוצות של 4בכל רשות פועלות •

קורס בסיסי לאוריינות דיגיטלית  

יום למידה לצוותי מרכזי עוצמה •

ברשויות המשתתפות

מבוגרים  -רשויות  5•

שזקוקים לאוריינות  

לצורך קידום  דיגטלית

אישי ותעסוקתי

,  אפרת/ זיוה•

,  משרד הרווחה

עמותת תפוח

עוצמה דיגיטלית  •

במסגרת מרכזי עוצמה

הקניה , פיתוח•

למורים והפצה

האוריינות הדיגיטלית היא אחד  •

הכלים שנרצה להקנות  

טרם התחיל  , לסטודנטים בתכנית

פיתוח של מרכיב זה

צעירים עם מוגבלות •

הלומדים 18-21בגילאי 

בתכנית מגמה לעתיד

יפעת קליין  •

. מ+ החינוך. מ•

הרווחה

הקניית אוריינות  •

דיגיטלית בתכנית  

מגמה לעתיד

תכנון מחודש של  •

התכנית עם משרד  

העבודה

הוגשה , הוקם שולחן בין משרדי•

תכנית  . תכנית לוועדה מקצועית

לא יושמה בשל חוסר הסכמות 

בין השותפים

ב"בתי ספר יסודיים וחט• מיכל אטינגר• הקניית אוריינות  •

דיגיטלית בקרב ילדים 

ובני נוער בפריפריה 

חברתית-הגיאו

סקירת אוריינות דיגיטלית  
אשלים



מיזם משותף מטה ישראל דיגיטלית לצמצום פער דיגיטלי  העוסק –דיגיטליות קהילות •

מתמקדים  בצמצום פער דיגיטלי על ידי יצירת מערך הוליסטי לכלל תחומי החיים הפעילות 

.  תעשה פעילות בירושלים ובחורה2019ב . ערבים ומבוגרים דרך הרשויות, בקרב חרדים

דיגיטלית בקרב עובדי המשרד ולקוחות רווחה אוריינות מיפוי צרכים ורמת : דיגיטליתרווחה •

דיגיטלית במסגרת מרכזי אוריינות ליווי מיזם משותף עם משרד הרווחה ותפוח לקידום . 

אזרחים ותיקים-מרכזי הורים וילדים וקהילות תומכות, עוצמה

תכנית הכשרה לבכירים בשירות הציבורי  : מובילים בממשל המרכזי והמקומיתוכנית •

.דיגיטליתבאוריינות והמקומי לקידום טרנספורמציה דיגיטלית ובין מרחב התכנים עוסק גם 

סקירת אוריינות דיגיטלית  
אלכא



התפתחות המיקוד של תכניות תבת לאורך השנים

שילוב  
בעבודה

קידום 
בעבודה

הכשרות  
ופיתוח הון  

אנושי

יצירת פתרונות  
בעולם עבודה 
משתנה תוך  

אימוץ טכנולוגיות

סקירת אוריינות דיגיטלית  
תבת



מישורים 3-פעילות ליצירת פתרונות בעולם עבודה משתנה ב

מתקדמיםשעוסקות בהכשרה למקצועות טכנולוגיים וכישורים תכניות 

לינק, WE CODE, סטארטר, דיגיטליטאלנט •

I-PRO–שילוב הקניית כישורים דיגיטליים בכל תכניות התעסוקה

מתן וקבלת שירות באופן  , יכולת פתרון בעיות בסביבה דיגיטלית, מחשב בסיסייםשימושי •

לאפשרויות למידה חיבור , עבודהחברתיות לצרכי עבודה וחיפוש שימוש ברשתות , דיגיטלי

אנגלית, מקוונות

פיתוח שימוש בטכנולוגיות

יצירת מאגר מידע בתחום התעסוקה תוך בחינת אפשרות לשימוש  –עבודאטה•

פיתוח  +  AIבטכנולוגיית 

.פלטפורמה דיגיטלית להכוון תעסוקתי•

•BIG DATA– בחינת שימוש בכלים טכנולוגיים שלAI ו-BIG DATA לצורך איתור צרכים  ,

פתרונות בתעסוקהזיהוי הזדמנויות ויצירת 

מרחוקלליווי תעסוקתי דיגיטלייםפיתוח שימוש בכלים •


