
 

                                                           

 

 משרד החינוך 
 

 
 תוכנית הלימודיםשילוב אוריינות דיגיטלית ב

 הספר היסודי-ביתב
 

  .ספרית-דים הביתובתוכנית הלימשילוב האוריינות הדיגיטלית לתכנן את תסייע  שלפניכם הכוונהה

 הקדמה .א

התלמידים נדרשים לאתר מידע באופן . נפרד ממערך הלמידה בבתי הספר אוריינות דיגיטלית מהווה חלק בלתי

באחריות בתי הספר לבסס תרבות למידה המותאמת , על כן. דיגיטלי ולהגיש תוצרים לימודיים באמצעים מקוונים

 .אבטחת מידע וניהול חשבונות מקוונים, לרבות שיח מכבד, לשימוש באמצעים דיגיטליים

לחקור וללמוד באמצעות כלים דיגיטליים , במערכת החינוך נדרשים לאתר מידע דיגיטלי ביעילותכיום התלמידים 

מכיוון שמרבית זמנם הם נמצאים . ולהגיש תוצרים במרחב הדיגיטלי באופן אישי או בשיתוף פעולה עם עמיתים

ה בסיסמאות ולקבל להשתמש בצורה נכונ, התלמידים נדרשים להתנהל בצורה מיטבית ברשת, בסביבה דיגיטלית

  .על עצמם כללי שיח מכבד

על מוסדות החינוך מוטלת האחריות לבסס תרבות למידה שבה יש דגש על ארגון סביבות חינוכיות דינמיות 

    .בהתאם לשכבות גיל שונות, ועתירות אתגרים המזמנות טיפוח מגוון של מיומנויות דיגיטליות

וגיות מידע ותקשורת למגוון אוריינות דיגיטלית היא היכולת להשתמש בטכנול, 2030דמות הבוגר לשנת לפי 

להסתגל במהירות לשינויים , יעיל והולם, באופן אחראי, יום-הן למטרות לימודיות והן בחיי היום, צרכים

 .ולהתפתחויות ולהימנע ולצמצם סיכונים לפגיעות בסביבה המקוונת

צריכה ויצירה במדיה , בעיותתפעול ופתרון : האוריינות הדיגיטלית במוסדות החינוך כוללת מגוון היבטים, על כן

להרחיב  אף מוזמניםהספר -בתי. (גלישה בטוחה)ברשת  אתיקה ומוגנות בסביבה דיגיטלית  שיתופיות, הדיגיטלית

 באמצעות בקשה להצטרפות לתוכנית חשיבה מחשובית ורובוטיקה תמחשוביהחשיבה תחום הולכלול גם את 

 .שמפורסם אחת לשנה באמצעות קול קורא

   חומרי הוראה ולמידה בנושא אוריינות דיגיטלית. ב
לפיתוח אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע  חומרי הוראה לבית הספר היסודיים -הכנסו לפורטל עובדי הוראה

פי האשכולות מהגדרת בוגר -מאורגנות על הפעילויות .לתלמידים התכנים והפעילויות המוכנות והכירו את מגוון

2030. 

 בתוכנית הלימודים קידום אוריינות דיגיטלית בבתי הספרהצעות ל. ג
 :את הפעולות הבאות שקלו לבצע

 רמת המיומנויות הדיגיטליות של הלומדים בתחילת השנה מיפוי. 
 .2030בדמות הבוגר  רמה-אבני דרך לפי גילמומלץ להיעזר ב

 פעולה ספיראלית המיועדת לטיפוח מיומנויות דיגיטליות על בסיס המיפוי תוכנית פיתוח . 
התשתיות והכלים , את תוכנית הפעולה יתכננו צוותי עבודה חוצי תחומי דעת בהתבסס על המשאבים

 .הזמינים בבית הספר
 על  לתכנן ולפתח פעילויות למידה מתאימות בהתבסס, הספר כיצד לבחור-הצוות הפדגוגי בבית הנחיית

 .היעדים שהוגדרו בתוכנית הפעולה

https://boger.openfox.io/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA:%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/madaei-mahshev-robotika/yesodi/oraat-madaey-mahshev/competitions-robotics/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/oryanot-digitalit/yesodi/noseem-nilmadim/shitufiut-sviva-digitalit/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/oryanot-digitalit/yesodi/noseem-nilmadim/shitufiut-sviva-digitalit/
https://boger.openfox.io/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA:%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA


 

                                                           

 

 משרד החינוך 
 

 בתהליך התכנון במגוון משאבי למידה ודגמי הוראה העומדים לרשות צוות בית הספר  הסתייעות

 .בעברית ובערבית "קל לי בדיגיטלי" ודגמי דגמי הוראה דיגיטליים , פרקטיקות להוראה איכותית כמו
 יסודיניתן להשתמש במשימות מתאימות ל. הלמידה וההערכה, משימות דיגיטליות בדרכי ההוראה שילוב. 
 שבוע גלישה בטוחהובפעילויות  בתחרויות ואתגרים בחשיבה מחשובית השתתפות. 
 סביבות : ובסביבות דיגיטליות עשירות המאפשרות ניהול למידה כגון למידה מתוקשבתשימוש ב קידום

 .יש לכלול סביבות אלה בתכנון הפעילויות השונות .מוודל משרד החינוך ,מייקרוסופט ,גוגל – ענן לחינוך
 בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים בית ורובוטיקהשותוכנית חשיבה מחלקול קורא ל רישום. 
 חטיבת הטמעת טכנולוגיות  של פייסבוקול "קל לי בדיגיטלי" צוות בית הספר להירשם לקבוצות עידוד

 .כדי לקבל עדכונים על תכנים וכלים חדשים
 בפרויקטים בינלאומיים, ארץמורים מובילים להירשם ולהשתתף עם כיתתם בתוכניות שיתופיות ב עידוד, 

 .פרויקטים שיתופיים במחוזוב
  שרות הערכה של השגת המסייעות להתנהלות מיטבית של בית הספר ומאפ תוכנות ניהול פדגוגי שילוב

 .מטרות המוסד ותכנון ניהול מבוסס נתונים
  ארגון צוותי מורים בבית הספר אשר ינסו בכיתותיהם את הפעילויות  –מעגלי התנסות ורפלקציה  קיום

 .ויקיימו שיח רפלקטיבי המיועד להפקת לקחים, שתוכננו
  והצעת רעיונות לעדכון תוכנית , והארוךהבינוני , של מידת השגת המטרות שהוצבו בטווח הקצר הערכה

 .הפעולה הראשונית בעקבות הלקחים שהופקו במהלך היישום

 

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/?page=1&suitableOnlineLearning=true
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/?page=1&suitableOnlineLearning=true
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/digmei-horaa-digitalim/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/digmei-horaa-digitalim/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/ka-li-digitali/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/ka-li-digitali/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/oryanot-digitalit/yesodi/noseem-nilmadim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/madaei-mahshev-robotika/yesodi/oraat-madaey-mahshev/competitions-robotics/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/national-safe-browsing-week/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/anan-hinuch-google/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/anan-hinuch-google/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/anan-hinuch-microsoft-365/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/anan-hinuch-microsoft-365/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/moodle-environment/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/moodle-environment/
https://mosdot.education.gov.il/content/teleprocessing/computer_science_and_robotics
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/ka-li-digitali/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/ka-li-digitali/
https://www.facebook.com/tikshuvil
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/lemida-shitofit1/cooperative-rograms-israel-and-world/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/lemida-shitofit1/cooperative-programs-israel
https://ecat.education.gov.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99

