
 

  

  
  

  משרד החינוך
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  21-התאמת מערכת החינוך למאה ה
  

   תוצאות ומדדי ביצוע, תפוקות – 1נספח 
  

  23-03-2011  6 גרסה
  
  
  

  
  

  
  

  



___________________________________________________________________________________  
  02-5603870: פקס 02-5602195/6:ירושלים טל 2דבורה הנביאה ' רח

  http://www.education.gov.il/madatech: בקרו אותנו

2 
 

  פתח דבר

להגדיר את היא מטרת המסמך . 21-נספח לתכנית העבודה להתאמת מערכת החינוך למאה ה הואמסמך זה 

תשומות התכנית  .מבתי הספר המשתלבים בתכנית יםמצופה התוצאות ואת 1מדדי הביצוע את, התפוקות

  ). 3נספח (ספרית -והביצוע מוגדרים בתכנית העבודה הכללית ובתכנית העבודה הבית

  

האגף לתכנון (מבוססים על מדריך התכנון הממשלתי , הבאים לידי ביטוי במסמך זה, המושגים והתפיסה

  :*מהתרשים שלהלן כפי שניתן ללמוד, )2009מ "הומשרד ר, ולמדיניות

  

  תפיסת התכנון של התוכנית :1תרשים 

  

  תרשים זה מבוסס על תרשים ממדריך התכנון הממשלתי

  

להוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבתי הספר  היא 21-התאמת מערכת החינוך למאה המטרתה של התכנית ל

  ). (ICT2 הטמעה של  טכנולוגיית המידע תוך

  

. למדים רלוונטיים למציאות המשתנההוראה ולמידה שבה התכנים והידע הנל גישה היאפדגוגיה חדשנית 

 ,)21-מיומנויות המאה ה( 21-רלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה הההתלמידים רוכשים מיומנויות  ,במקביל לידע

שימוש מרבי אך  באמצעות, בית הספר לעולם החיצוןשוברת מחיצות בין , ת התלמידיםההוראה מותאמת לשונּו

   .ברמת הניהול הפדגוגיבטכנולוגיה כדי לקדם את תהליכי ההוראה הן ברמה הפדגוגית והן  מושכל

  

                                                
1
 כחלק ממודל ההערכה של התכנית) למדידה ולהערכהרשות ארצית (ה "ראמ על ידימדדי תוצאה יוצגו  
2
 Information and Communication Technology 
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פסיכולוגיה ( תחומי מחקר כמהשילוב של בעקבות התפתחה בעשורים האחרונים  החדשניתפדגוגיה ה

   תתיאוריו, חקר סגנונות למידה, יןיחקר תחומי ענ, וויסות עצמיתיאוריות מוטיבציה , התפתחותית

תגובה לאתגרים הנובעים מהמציאות החדשה בחברות וב ,)תיאוריות ארגוניות ועוד, וגיבוש זהות אקספלורציה

 התנאים ההכרחיים ללמידה אפקטיביתלאפשר את  הוא זו הוראהעניינה של תפיסת . תעשייתיות-הפוסט

  .למידה כזאתולעודד 

  

  :תרחשת בשתי רמותלמידה המהיא למידה אפקטיבית , החדשניתעל פי הפדגוגיה 

  ).למידה מסדר ראשון(למידה של תחומי תוכן מסוימים  .1

סוג זה של למידה ישרת את התלמיד בעתיד ). למידה מסדר שני" (איך לחשוב"ו" איך ללמוד"למידה של  .2

, אולם גם בתהליכי חינוך במובן הרחב של המילה, כמובן םפורמלייבתהליכי למידה (בכל תחומי חייו 

 ).דמוקרטית-וכאזרח בחברה ליברלית, בתחומי הפנאי, רהבעבודה ובקריי

  

מי שפיתח מיומנויות אלה יוכל ללמוד  – 21-יתוח מיומנויות המאה הנוגעת למעשה בפלמידה מסדר שני 

 ,דינמיים ועתירי טכנולוגיה, כולל בהקשרים מורכבים, אליה ייקלעשולתפקד באופן אפקטיבי בכל מציאות 

  .21- מידה והעבודה של המאה ההמאפיינים את סביבות הל

  

יוצאת מהנחה שהמיומנויות הנדרשות  21-מאה הדרישות עולם העבודה של ההכנת בוגרי מערכת החינוך ל

השינויים הוגדרו . מערכת החינוך להתאים עצמה לדרישות הללועל ו ,20-שנדרשו במאה ה מאלהשונות 

   .)The Partnership for the 21st Century Skills" (21- השותפות למיומנויות המאה "במסמך  בבהירות

  

  שינויים בעולם העבודה: 1טבלה 

  

  Museums, Libraries and 21st Century Skillsמבוסס על מסמך 

  

המתבסס על הכרת , שימוש מושכל בתקשוב. התקשוב אינו תנאי הכרחי למימוש הפדגוגיה החדשנית

שימוש בתקשוב יכול להפוך . בות במימוש הפדגוגיה החדשניתיכול לסייע ר, יתרונותיו היחסיים וחסרונותיו

ככל שיתבסס באופן מושכל על השימושים הרווחים בחיי , את הפדגוגיה החדשנית לרלוונטית יותר ללומדים

  ).משחקי מחשב ועוד, בלוגים, רשתות חברתיות(יום שלהם -היום
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תהליכי הלמידה ובמתודולוגיות שונות של הפדגוגיה החדשנית יכולה להתאפיין בדרגות פתיחות שונות של 

  .למידה התנסותית, למידה חווייתית, למידה מבוססת פרויקט, למידה מבוססת בעיה: למשל, הוראה ולמידה

יכול להשלים תהליך למידה פרונטלי שלעתים נדרש למען , המתבסס על הפדגוגיה החדשנית, תהליך למידה

  . שכל בין מתודולוגיות אלה לבין הוראה פרונטליתיש לחתור לשילוב מו. ולהפך, הרחבת הידע

  

כפי שפורטו , מדדי הביצוע והתוצאות המפורטים בהמשך מתייחסים לבתי ספר במודל הבסיסי, התפוקות

בבתי ספר אלו המורים יקבלו מחשבים . 21-בתכנית העבודה של התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה

  .רמקולים וגישה לאינטרנט, צעי החשכהאמ, ובכיתות יותקנו מקרנים ,ניידים
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  תפוקות

, ההטמע. תוצאות המצופות בתכניתלהשיג את הכדי אך לא מספיק התפוקות המתוארות מהוות תנאי הכרחי 

שיקבעו את המידה שבה אלה  םה  ,תכניתהמורים יישמו את ה שבוהאופן וכן , השתלמויות והדרכותהכוללת 

  .יושגו התוצאות הרצויות

  

בתהליכי , ספרית תשלב את הטכנולוגיה בהתנהלות הארגונית-תכנית העבודה הבית - עבודהתכנית  .1

 בתכנית יפורטו דרכי היישום תוך; תרבותי של בית הספר-למידה והערכה ובתחום החברתי, ההוראה

רוט יפ, התוצרים הלימודיים של תיאור התוכנית תכלול ; פירוט הפעילויות שיתקיימו בפועל לאורך השנה

 .ישולבו בעלי התפקידים השונים בבית הספר במערך החדשוהאופן שבו  דרכי ההערכהל ש

ניהול של  מידע ארגוני ; של בית הספר פדגוגי של ניהולתיושם מערכת מקוונת  - מתוקשב פדגוגיניהול  .2

התקדמותם אחר ניהול למידה המשקף את הישגי הלומדים ומעקב אחר נוכחותם בפועל ו, ופדגוגי נצבר

 . ימודיתהל

צוות ההוראה יעבור להוראה בסביבה  - )ה"הל(למידה והערכה , הוראהשילוב טכנולוגיה בתהליכי  .3

ישלבו חומרי לימוד , בהוראה שונים ממוחשביםהמורים ישלבו את השימוש באינטרנט וכלים ; דיגיטלית

תוך שהם , ידע ועודמקורות מ, קישור לאקטואליה, תיעוד, סימולציה, המחשה, רכי הדגמהודיגיטליים לצ

 .21- שמים דגש על הנחלת מיומנויות המאה ה

במגוון  משתמשיםכשהם , עם עמיתיםהתלמידים יבצעו משימות של למידה שיתופית  - שיתוף ותקשורת  .4

הפעלת פרויקטים עם בתי ספר אחרים  ,בין היתר ,מאפשריםכלים אלה . כלים שיתופיים הזמינים ברשת

בטכנולוגיה  ישתמשוהמורים . וכן קשר עם מומחים ,ארצות אחרותמים וכמו גם מער ,ממגזרים שונים

ודגמי מערכי שיעור , ההורים וכן לשיתוף חומרים דיגיטלייםבין בין התלמידים ו, לצורך תקשורת ביניהם

 .הוראה

שירות הוא  פורטל זה .לעיל 4-1מרכיבים  יתבצעו שבההסביבה העיקרית  -ספרי -בית חינוכי פורטל .5

 : כוללו פדגוגית של בית הספר-התנהלות הארגוניתמקוון ל

 .)קשר עם קהילה, מורים, הנהלה(מרחב התנהלות ארגוני   .א

  .)תתויניהול הלמידה של כל מורה מול כ(מרחב פדגוגי   .ב

תרבותי -תות בהיבט חברתיילמידה מול הכ-ניהול כל ההיבטים שאינם הוראה(קהילתי -מרחב חברתי  .ג

  .)של בית הספר

שיתוף , רכי תקשורתולצ, מרחב ייעודי אישי לכל אוכלוסיית בית הספר(רשת אישיים מרחב שירותי   .ד

   .)תותיכ, וניהול המידע הפדגוגי בקבוצות

חומרי לימוד וקישורים למאגרים דומים נוספים לשימוש , ספרי למערכי שיעור-מאגר תכנים בית  .ה

 .הצוות בבית הספר
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   מדדי ביצוע

 קותלתפוספרי -מחוון בית: 2טבלה 

מימוש באופן  מימוש חלקי אין מימוש תכנית עבודה: 1 תפוקה
 מלא

 תכנית עבודה  1.1 

מפורטת לשילוב טכנולוגיה בבית עבודה מת תכנית יקי
הפדגוגיים , כוללת את ההיבטים הארגונייםההספר 

 והחברתיים של בית הספר 
 אין תכנית

יש תכנית אך 
היא אינה 
 מפורטת 

קיימת תכנית 
מפורטת 

שתלבת המ
בתכנית 
העבודה 

הכוללת של 
 בית הספר

 שותפות ומעורבות צוות בית הספר בהכנת התכנית

התכנית 
מוכרת גובשה ו
מנהל על ידי ה

ורכז התקשוב 
 בלבד

 התכנית
מוכרת ו גובשה
לחלק 

מהמורים 
בבית הספר 

 )כמחציתם(

התכנית 
מוכרת גובשה ו

למרבית מורי 
בית הספר 

  יותר(
 )80%-מ

 מימוש התכניתאסטרטגיה ל  1.2
קיים צוות היגוי למימוש התכנית המורכב ממנהל בית 

 מוריםורכז התקשוב , נציג הפיקוח הכולל, הספר
 אחדים

לא קיים צוות 
 כלל

 קיים צוות אך
 פעיל הוא אינו

קיים צוות 
 פעיל

, הנחיה, בבית הספר פועל רכז תקשוב ייעודי לתיאום
בבית טכנולוגיים -וריכוז כל ההיבטים הפדגוגיים

 לשילוב התקשוב בבית הספרהספר 
קיים רכז אך  לא קיים רכז

 קיים רכז פעיל פעיל  הוא אינו

רכזי תחומי הדעת מודעים לתכנית ופועלים ליישומה 
 בתחומם

הרכזים אינם 
מודעים 
 לתכנית

הרכזים 
מודעים אך 

פועלים  אינם
 ליישום

הרכזים 
מודעים 
ופועלים 
ליישום 
 התכנית

מקרב סגל בית (הנחיה מקצועית בבית הספר קיימת 
  בכל הקשור לשילוב טכנולוגיה ) או חיצונית/ו, הספר

 למידה בתחומי התוכן-בהוראה
לא קיימת 

 הנחיה

ישנה הנחיה 
 היא אינהאך 

 או /מקצועית ו
 קבועה

קיימת הנחיה 
מקצועית 

 קבועה
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מימוש באופן  מימוש חלקי אין מימוש ניהול פדגוגי מתוקשב :2 תפוקה
 מלא

 שימוש בטכנולוגיה לניהול למידה   2.1

ספרי לניהול מעקב -קיים כלי ניהול מקוון בית
, משמעת, נוכחות(מידע אישי על כל תלמיד , התקדמות

 )בחנים וציונים, עבודות, שיעורי בית
לא קיים כלי 
 מקוון לניהול 

קיים כלי 
ניהול מקוון 
אך לא בכל 
 המרכיבים

, נוכחות(
, משמעת

, שיעורי בית
, עבודות
בחנים 

   )וציונים

קיים כלי 
ניהול מקוון 

לכל 
 המרכיבים

סגל ההנהלה וההוראה משתמש במערכת מקוונת 
 עדכון ובקרה של נתוני התלמידים , ייעודית למעקב

 20%- פחות מ
מהמורים 

משתמשים 
 במערכת 

 20%-70%בין 
מהמורים 

משתמשים 
 במערכת

 70%מעל 
מהמורים 

משתמשים 
 במערכת

פורסמים נוהלי בטיחות והתנהלות למורים קיימים ומ
  בשימוש מושכל בטכנולוגיה, לתלמידם ולהורים

לא קיימים 
 נהלים

קיימים 
נהלים איך 

אינם ידועים 
 ומפורסמים

קיימים 
נהלים ידועים 

 ומפורסמים

מימוש באופן  מימוש חלקי אין מימוש ניהול פדגוגי מתוקשב :2 תפוקה
 מלא

  מערכת הניהול הפדגוגיכלל המידע הניהולי מוזן ל

 60%עד 
מהמידע מוזן 

למערכת 
הניהול 
  :הפדגוגי
, נוכחות
אירועי 
, משמעת
ציונים 

  ומטלות

 60%לפחות 
מהמידע מוזן 

למערכת 
הניהול 
  :הפדגוגי
, נוכחות
אירועי 
, משמעת
ציונים 

  ומטלות

 90%לפחות 
מהמידע מוזן 

למערכת 
הניהול 
  :הפדגוגי
, נוכחות
אירועי 
, משמעת
ציונים 

  טלותומ
נוכחות , מורי בית הספר מבצעים רישום תוכן השיעור
שעות  8עד (ואירועי משמעת בזמן השיעור או סמוך אליו 

  )לאחריו
 20%- פחות מ

 מהמורים

 20%-70%בין 
 מהמורים

  מבצעים זאת

 70%מעל 
 מהמורים 
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מימוש באופן  מימוש חלקי אין מימוש ה"שילוב טכנולוגיה בתהליכי הל: 3 תפוקה
 אמל

 שימוש בחומרים דיגיטליים בהוראה  3.1

השיעורים במקצועות הליבה ובמקצועות נוספים 
סביבה מקוונת והערכה ב למידה, מבוססים על הוראה

 ומחוץ לבית הספר תהיבכ

מרבית 
השיעורים 

אינם 
מבוססים על 

הוראה 
ולמידה 

ה בבסבי
 מקוונת 

בכל מקצועות 
הליבה לפחות 
שיעור בשבוע 

מבוסס על 
ה הורא

ולמידה 
בסביבה 
 מקוונת

בכל מקצועות 
הליבה ובחלק 

מהמקצועות 
האחרים 

שיעור לפחות 
בשבוע או 

מחצית 
שיעורים מה

בשבוע 
מבוססים על 

הוראה 
ולמידה 
בסביבה 
  ,מקוונת
הגבוה 

 מביניהם

בית הספר מעמיד לרשות המורים והתלמידים מגוון של 
לשימוש נרחב ומשמעותי  מקורות תוכן דיגיטליים

 הערכה-למידה- י הוראהרכולצ

לא קיים 
מאגר מידע 

בית ספרי 
לחומרים 
 דיגיטליים

קיים מאגר 
אך עם 

חומרים 
או /מועטים ו

 לא נגישים

קיים מאגר 
עם חומרים 

רבים טובים 
 ונגישים

אינטרנטיים פתוחים  וכלים המורים נעזרים במקורות

, Google Earth, אקטואליה(  בשיעורים המקוונים
 )וכדומהותוכן  כניסה לאתרי מידע

המורים 
 אינםשכמעט 

נעזרים 
במקורות 

 פתוחים 

המורים 
נעזרים 

במקורות 
פתוחים ברבע 

מהשיעורים 
 המקוונים

 המורים
נעזרים 

במקורות 
פתוחים 
בלפחות 

ממחצית 
מהשיעורים 

 המקוונים

בשיעורים המקוונים  אופיסהמורים משלבים תוכנות 

)PowerPoint,Word ,Excel  (ידים ומאפשרים לתלמ
  לתרגל את השימוש בהם 

המורים 
 אינםשכמעט 

משלבים  
תוכנות 
אופיס 

בשיעורים 
 המקוונים

המורים 
משלבים את 

תוכנות 
האופיס 

בשיעורים 
המקוונים אך 
ברמת שימוש 

 נמוכה

המורים 
משלבים את 

תוכנות 
האופיס 

ברמת יישום 
 מורכבת 
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באופן  מימוש מימוש חלקי אין מימוש שיתוף ותקשורת:  4 תפוקה
 מלא

 שימוש בתקשוב  ללמידה שיתופית 4.1

בין תלמידי בית הספר מתוקשבת למידה שיתופית 
 בהנחיית המורים

לא קיימת 
למידה 

 שיתופית
 מתוקשבת

קיימת למידה 
 שיתופית

אך  מתוקשבת
לא באופן 

 קבוע

קיימת למידה 
שיתופית 

מתוקשבת 
 באופן קבוע 

הספר עם תלמידי בית  מתוקשבת של למידה שיתופית
 תלמידים מבתי ספר אחרים

לא קיימת 
למידה 

 שיתופית
 מתוקשבת

קיימת למידה 
 שיתופית

אך  מתוקשבת
לא באופן 

 קבוע

קיימת למידה 
שיתופית 

  מתוקשבת
 באופן קבוע 

בין מורי בית הספר לבין מתוקשבת למידה שיתופית 
 עצמם

לא קיימת 
למידה 

 שיתופית
 מתוקשבת

קיימת למידה 
 שיתופית 

אך  בתמתוקש
לא באופן 

 קבוע

קיימת למידה 
שיתופית 

  מתוקשבת
 באופן קבוע 

של מורי בית הספר עם  מתוקשבת למידה שיתופית
 מורים עמיתים מבתי ספר אחרים

לא קיימת 
למידה 

 שיתופית
 מתוקשבת

קיימת למידה 
 שיתופית 

  מתוקשבת
אך לא באופן 

 קבוע

קיימת למידה 
שיתופית 

 מתוקשבת
 באופן קבוע 

 ימוש בתקשוב  לתקשורתש 4.2

 בין מורים לתלמידיםמתוקשבת תקשורת 

לא נעשה 
שימוש 

באמצעים 
מתוקשבים 

ליצירת 
 תקשורת

נעשה שימוש 
באמצעים 

מתוקשבים 
ליצירת 

אך  תקשורת
לא על בסיס 

 קבוע

נעשה שימוש 
באמצעים 

מתוקשבים 
ליצירת 

על  תקשורת
 בסיס קבוע

 בין מורים להוריםמתוקשבת תקשורת 

ה לא נעש
שימוש 

באמצעים 
מתוקשבים 

ליצירת 
 תקשורת

נעשה שימוש 
באמצעים 

מתוקשבים 
ליצירת 

אך  תקשורת
לא על בסיס 

  קבוע

נעשה שימוש 
באמצעים 

מתוקשבים 
ליצירת 

על   תקשורת
 בסיס קבוע

 הצוות החינוכיחברי בין מתוקשבת תקשורת 

לא נעשה 
שימוש 

באמצעים 
מתוקשבים 

ליצירת 
 תקשורת

נעשה שימוש 
עים באמצ

מתוקשבים 
ליצירת 

אך   תקשורת
לא על בסיס 

 קבוע

נעשה שימוש 
באמצעים 

מתוקשבים 
ליצירת 

על   תקשורת
 בסיס קבוע
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מימוש באופן  מימוש חלקי אין מימוש ספרי-פורטל חינוכי בית: 5 תפוקה
 מלא

 ניהול ועיצוב הפורטל  5.1

מעוצב בצורה ראויה , הפורטל מהווה שער לבית הספר
 כל מבקש להתמצא בו בקלות ומאפשר ל

הפורטל אינו 
מהווה שער  
מכובד לבית 

 הספר

הפורטל 
מהווה שער 
לבית הספר 
אבל באופן 

 חלקי

הפורטל 
מהווה שער 

לכל הפעילות 
 ספרית-הבית

 אחראי על תפעול הפורטלרכז התקשוב בבית הספר 
רכז התקשוב 
לא אחראי על 

תפעול 
 הפורטל

רכז התקשוב 
חראי א

לפורטל  
ל באופן מפעיו

חלקי את 
צוות המורים 

 והתלמידים

רכז התקשוב 
חראי א

לפורטל  
מפעיל באופן ו

את  מלא 
צוות המורים 

 והתלמידים

הפורטל לא  באופן תדיר מעודכןהפורטל 
 מתעדכן

הפורטל 
מתעדכן אחת 

לשבוע רק 
במחצית 

 מהתחומים

הפורטל 
מתעדכן אחת 

 בכללשבוע 
 התחומים

 תכנית שימוש בפורטל להפעלת ה   5.2
ספרי דרך פורטל בית -כיתתי ובית, הפצת מידע אישי

ספריות -הודעות כיתתיות ובית, כרטיס תלמיד( הספר
 )וכדומה

במרבית 
המקרים לא 

נעשה דרך 
 הפורטל

במחצית 
המקרים 

נעשה דרך 
 הפורטל

בדרך כלל 
נעשה דרך 

 הפורטל

 ניהול הלמידה והתרגול בסביבה דיגיטלית
במרבית 

המקרים לא 
דרך נעשה 

 הפורטל

במחצית 
המקרים 

נעשה דרך 
 הפורטל

בדרך כלל 
נעשה דרך 

 הפורטל

 לימודית-חברתית שיתוף ותקשורת
במרבית 

המקרים לא 
נעשה דרך 

 הפורטל

במחצית 
המקרים 

נעשה דרך 
 הפורטל

בדרך כלל 
נעשה דרך 

 הפורטל
  

  



___________________________________________________________________________________  
  02-5603870: פקס 02-5602195/6:ירושלים טל 2דבורה הנביאה ' רח

  http://www.education.gov.il/madatech: בקרו אותנו

11 
 

  תוצאות

  Transforming American Education: Learning Powered by(לתכניות דומות בעולם  בדומה

Technology, 2010( ,יש להגדיר את תוצאותיה המצופות באופן , על מנת להשיג את יעדי התכנית באופן מיטבי

ברמת , ת לתוצאות ברמת המורהמחולקו הן - בחלק הבא מוצגות התוצאות המצופות מהתכנית. ברור ומדיד

  . בית הספר כארגוןברמת התלמיד ו

, כאשר תוצאות הביניים מופיעות בכתב רגיל, ות התוצאות במתווה של שלוש שניםמוצג אחת מהרמותלכל 

   .ואילו התוצאות הסופיות מופיעות בכתב מודגש

בהיבטים מסוימים של בתכנית הלאומית בחרנו . תוצאות התכנית רחבים ומקיפיםעבורם מוגדרות שהתחומים 

תועלת ויכולת יישום במסגרת מגבלות -עלותבחינת  כדי תוך, המשרתים את מטרות התכנית תחומים אלה

   ).לוחות זמנים ועוד, תקציב(התכנית 

  

 ולכן אנו צופים כי תחילה יופיעו תוצאות , מתמקדת במורים 21-התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה

   .ברמת התלמיד  - ומאוחר יותר ,ברמת המורים ובית הספר

  

כך שבשנה  ,)בוגר מערכת החינוך היסודית(בכל שנה ' ה ותוצאות ברמת התלמיד מתייחסות לבוגרי כית

אשר השתלבו ', בוגרי כיתה ו - ובשנה השלישית, יהיו בעלי ותק של שנה בתכנית' בוגרי כיתה ו - הראשונה

  .יהיו בעלי ותק של שלוש שנים בתכנית', בתכנית החל מכיתה ד

  

  לסטנדרטים גם התוצאות מתייחסות  ןולכ, אנו רואים בבית הספר היסודי כחוליה ברצף ההתפתחותי

  במסגרת מבחן  3IEA-ארגון ה שהגדירכפי  ,)'כיתה ח(י חטיבת הביניים דלמיהמצופים מת לאומיים-בין

ארגון  שהגדיר )15תלמידים בגילאי (לחטיבה העליונה  לאומיים-ביןסטנדרטים ולפי  ,),4ICILS )2013 ICILS- ה

  .6PISA-במבחן ה 5OECD- ה

  

 של  כיםמסמכגון , 21-על מסמכים הדנים במיומנויות המאה ה מבוססתהתוצאות   הגדרת ,נוסף על כך

Partnership for 21st Century Skill  העוסקים במסגרת הקונספטואלית)Skills Framework ,P21 

Framework Definitions ( ובאבני הדרך ליישומה)The Mile Guide.(  

  

                                                
3
 International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
4
 International Computer and Information Literacy Study 
5
 Organization for Economic Co-operation and Development 
6
 Programme for International Student Assessment 
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  תוצאות ברמת המורה

 שנה שלישית שנה שנייה ונהשנה ראש תחום
שימוש בכלי 

 תקשוב  
לנהל את המרחב יודע  .1

הכיתתי בפורטל ולעשות 
רכי הלימוד ובו שימוש לצ

 :בכיתה
 ,הודעותלפרסם בו   .א

חומרים ומטלות    
  .לתלמידים

לעדכן את החומרים   .ב
הקיימים במרחב 

  .הכיתתי

לשלב את המרחב   .ג
הכיתתי כחלק מפעילות 

כולל הפעלת , הלימוד
דים במסגרת התלמי

המרחב הכיתתי 
הגשת , להעלאת חומרים

  .שיעורי בית

הקניית מיומנויות   .ד
שימוש בסיסיות 

לתלמידיו במרחב 
כפי שיפורט , הכיתתי

בהמשך בתוצאות 

  .תלמיד המתאימותה

יודע לנהל באופן בסיסי את  .2
מערכת  כיתתו באמצעות

בזמן אמת  לניהול פדגוגי
וגם  תוך כדי השיעור

 :לאחריו
, ן השיעורתוכרישום   .א

רועי ינוכחות וא
 .משמעת

דוחות על נוכחות  הפקת  .ב
רועי משמעת יוא

מהמערכת לניהול 
במטרה לדווח הפדגוגי 

למנהל בית הספר וכן 
מסקנות  במטרה להסיק

 .עקב כך
יודע להזין ציונים במטרה  .3

 .להפיק תעודה ממוחשבת
להשתמש במחשב  יודע .4

ומקרן כפלטפורמה להצגה 
 .בכיתה

ל אופן יודע על קיומם וע .5
השימוש בפלטפורמות של 
, ספקי תוכן דיגיטלי שונים

בין שנרכשו על ידי בית 
 .הספר ובין שלאו

משתמש במחשב הנייד  .6
וכן לצרכיו לצרכיו האישיים 

מסמך ( באופן בסיסיכמורה 
שמגדיר מה זה בסיסי ברמת 

 :)הפעולות
יודע להשתמש במעבד   .א

בהתאם  תמלילים
 .לצורך

יודע לנהל את המרחב הכיתתי בפורטל  .1
רכי הלימוד וולעשות בו שימוש לצ

 :בכיתה באופן מתקדם
 לכליהמרחב הכיתתי הופך את   .א

 .הוראה בכיתהשדרכו מתנהלת ה
מתכנן ובונה מראש מרחב לימוד   .ב

 .ה שנתיתיכיתתי בראי
משלב פעילויות אינטראקטיביות   .ג

 באופן שוטף במרחב הכיתתי תוך
שימוש במחוללי פעילויות  כדי

 .חופשיים
יודע לנהל באופן מתקדם את כיתתו  .2

באמצעות מערכת לניהול פדגוגי בזמן 
 :כדי השיעור אמת תוך

מזין ציוני מטלות ובחינות באופן   .א
   .טףוש

מפיק דוחות על ציוני תלמידיו   .ב
כדיווח למנהל בית הספר וכן ככלי 

 .להסקת מסקנות
כני ותבשימוש אפקטיבי  יודע לעשות .3

 :לימוד מתוקשבים בשיעור
כני לימוד מתוקשבים ויודע לברור ת  .א

 .ממגוון ספקים
יודע לתכנן את השיעור ולשלב את   .ב

   .תוכן המתוקשב במהלכוה

בתחום  בסיסיותמנחיל מיומנויות  .4
 :לתלמידיו התקשוב

ידע בסיסי בשימוש במעבד   .א
 .תמלילים

 .ידע בסיסי בשימוש בתוכנת מצגות  .ב
ליון יידע בסיסי בשימוש בג  .ג

 .אלקטרוני
  .ידע בסיסי בגלישה באינטרנט  .ד

יודע לזהות רמת מיומנות בתחום  .5
כפי שמפורט , התקשוב אצל תלמידיו

 .תלמיד בהתאמההמשך ברמת בה
משתמש במחשב הנייד לצרכיו  .6

האישיים וכן לצרכיו כמורה באופן 
 :מתקדם ועל בסיס שוטף

יתרונות ה, מכיר את המאפיינים  .א
והמגבלות של כל אחד מהכלים 

 .המתוקשבים
יודע לבחור את הכלי המתאים   .ב

 .והיעיל ביותר בהתאם לצורך
יודע לשלב שימוש בכלים שונים   .ג

 .הבצורה יעיל
 

עושה שימוש שוטף מייצר ו .1
ועצמאי בתכנים מתוקשבים 

 .כחלק מתכנית הלימוד בכיתה
מטרות המרחב מה הן מגדיר  .2

הכיתתי עבור תחום הדעת 
ועושה  ,אותו הוא מלמדש

 שימוש רב גוני במרחב הכיתתי
העלאת חומרי הלימוד (

הגשת , שיעורי בית, מהשיעור
הממוחשב לטובת  )מטלות ועוד

והשגת  פעילות הלימוד
  .המטרות

מנהל את כלל פעילותו בבית  .3
הספר דרך מערכת הניהול 

יודע להשתמש . הפדגוגית
במידע המופיע במערכת לטובת 

 :עבודתו
 .הכנת השיעורים  .א
 .הוראת השיעורים  .ב
מעקב אחר התקדמות   .ג

 .בחומר הלימודים
מעקב אחר הישגי   .ד

 .והתנהגותם התלמידים
ניהול ובקרה על   .ה

 .התלמידים
וקשבים מייצר תכנים מת .4

 .במגוון כלים
מנחיל מיומנויות מתקדמות  .5

כפי  ,בתחום התקשוב לתלמידיו
שיפורט בהמשך בתוצאות 

 .תלמיד בהתאמהה
מכיר באופן מעמיק סביבות  .6

דוגמת מנועי  מתוקשבות
תוכנת , מעבד תמלילים, חיפוש
ויודע   ,סביבה שיתופית, מצגות

להשתמש בהן לצרכיו 
 .באפקטיביות
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 שנה שלישית שנה שנייה ונהשנה ראש תחום
 יודע להשתמש בדפדפן  .ב

 .לצורך בהתאם
יודע להשתמש בתוכנת   .ג

 .בהתאם לצורך מצגות
ליון ייודע להשתמש בג  .ד

בהתאם  אלקטרוני
 .לצורך

יודע להשתמש בסביבה   .ה
ל מסוג "שיתופית ודוא

או סביבה " יונת דואר"
 .בהתאם לצורך דומה
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 שנה שלישית שנה שנייה ונהשנה ראש תחום
 אוריינות מידע

 
בעת ביצוע יודע להגדיר  .1

מה משימה או פתרון בעיה 
וכיצד  ,רכי המידעוצהם 

ניתן להשתמש בו בהקשר 
 .זה

בעל מיומנות בסיסית  .2
בחיפוש והערכת מידע 

 :הכוללת באינטרנט
חיפוש  במנועישימוש   .א

  או   Googleדוגמת 
Bing  או מנועי חיפוש

 .דומים
ידע בסיסי ביצירת   .ב

 .שאילתות חיפוש
 ידע בסיסי בקריאת   .ג

, וניתוחן תוצאות חיפוש
כולל היכולת לזהות 

דיל בין מקורות בולה
מידע (מידע שונים 

, מידע פופולרי, אקדמי
 .)וכדומהמידע פרסומי 

בעל מיומנות בסיסית  .3
רטגיית חיפוש בהגדרת אסט

 :הכוללת מידע
מושגים ומילות  זיהוי  .א

מפתח לאיתור המידע 
 .הנדרש

גזירת שלבי חיפוש   .ב
רכי והמידע בהתאם לצ

 .המידע
שימוש בכלי חיפוש   .ג

 .רלוונטיים לכל שלב
 הבקריאבעל ידע בסיסי  .4

 בטקסט דיגיטלי ושימוש
 :הכולל

, שימוש בקישורים  .א
אובייקטים , עוגנים

 .וכדומהמוטמעים 
גן את תהליך לאר ידע  .ב

הקריאה בטקסט 
דיגיטלי באופן מושכל 

 .ובהתאם למטרה
משלב באופן בסיסי מקורות  .5

מידע חיצוניים בלימוד 
 .בכיתה

בעל מיומנות בסיסית  .6
באופן  בהצגת מידע

שימוש כדי תוך  מתוקשב
 :כגון ,בכלים בסיסיים

 כלי מצגות  .א
 מעבד תמלילים  .ב
 הצגת דפי אינטרנט  .ג

יודע למזג ולשלב רעיונות  .7
שגים לצורך בניית ומו

רעיונות ומושגים , תובנות
להוראה ) סינתזה( חדשים
כולל יצירת מערכי . בכיתה

שיעור חדשים בהתבסס על 
מערכים דומים ועל חומרים 

 .שאיתר ברשת

בעל מיומנות מתקדמת בחיפוש והערכת  .1
 :תכוללהמידע באינטרנט 

כגון  ,שימוש באמצעים מתקדמים   .א

RSS7 ,אגרי מידע אקדמייםמ ,
 ונישתיים ייעודייםנועי חיפוש מ

, Wolfram Alphaדוגמת (

(TinEyE, AardVark  , פורומים
 .וכדומה

מידע ממקורות שונים  ידע להשוות  .ב
, תקפותו, ולהעריך את אמינותו

 .ועדכניותו דיוקו
במידע שאיתר את  יכולת לזהות  .ג

הקשרים התרבותיים והנסיבתיים 
יכולת . במסגרתם נוצר מידע זה

דעות , עמדות, ת מבטלזהות נקודו
 .וכדומה

בעל מיומנות מתקדמת בהגדרת  .2
 :הכוללת אסטרטגיית חיפוש מידע

קליברציה של החיפוש על -מבצע רי  .א
וייצור , בסיס תוצאות החיפוש

חיפושים חדשים לאיתור המידע 
 .הנדרש

ואיתור  כלי חיפושבכמה שימוש   .ב
, מנוע חיפוש(במקביל  מידע

 .)וכדומהאוגרפי ימערכות למידע ג
להשתמש בתכונות מתקדמות יכולת   .ג

 .של מנוע החיפוש
שימוש ו הקריאבעל ידע מתקדם ב .3

 :כוללה בטקסט דיגיטלי
ידע בכתיבת טקסט דיגיטלי הכולל   .א

אובייקטים , עוגנים, הפניות
 .וכדומהמוטמעים 

לייצר טקסט דיגיטלי חדש ידע   .ב
המבוסס על טקסטים דיגטליים 

 .אחרים
באופן שוטף מקורות מידע  משלב .4

 .בכיתה בהוראהיצוניים ח
במיומנות  התלמידים מנחה את .5

 .אוריינות המידע
 בעל מיומנות מתקדמת בהצגת מידע .6

 .ה"רכי הלולצ
 

צרכן מידע וידע פעיל ברשת  .1
בארץ , בבית הספר, האינטרנט

 :כוללה ובעולם
ברשת האינטרנט  שימוש  .א

 לאתר מידע לפי צרכיו תוך
שימוש בכלים מגוונים  כדי

המידע  כדי הערכתותוך 
 ושהוא עושה בו ,המתקבל

 .שימוש מושכל
 RSS, בפורומים שימוש  .ב

וספריות דיגיטליות 
להתעדכנות מקצועית 

  .שוטפת

בבית הספר ומחוצה  מפיץ מידע .2
 .לו

                                                
7
 RSS –  Really Simple Syndication  אוRich Site Summary ,םשר למשתמש להירשמאפ. תקן להעברת מידע משתנה מהרשת 

  .לקבל חידושים ועדכונים באופן שוטף וללא צורך לבקר באתר שנית, מקור מידע שמעניין אותו/כמנוי על אתר
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 שנה שלישית שנה שנייה שנה ראשונה תחום
, תקשורת

שיתוף ועבודת 
 צוות

 באופן בסיסימשתמש  .1
 תקשורת באמצעי

 : מתוקשבים
לקבל  ,יודע לשלוח  .א

 .ל"ולנהל דוא
לקבל  ,יודע לשלוח  .ב

  ולנהל הודעות בפורטל 
 .ספרי -הבית

  יודע להשתמש בפורום   .ג
 .ספרי-הבית

בכלי יודע להשתמש   .ד
 .למסרים מידיים

משתמש באופן בסיסי  .2
 :בתכנים משותפים

יודע היכן ממוקמים   .א
מאגרים של תוכן 

משותף הרלוונטיים 
 .לפעילותו

בתכנים  משתמש  .ב
ד הוא מורישמשותפים 

 .מרשת האינטרנט
מבין את התועלת בשיתוף  .3

 ויודע להקנות אותה
דרך משימות  לתלמידיו

קבוצתיות במסגרת הכיתה 
מול תלמידים , והבית
תלמידים בבתי ספר , בכיתה

אחרים בישראל ותלמידים 
 .ל"בבתי ספר בחו

בכלים יודע להשתמש  .4
 כגון ,להבניית ידע שיתופי

 :ויקי ובלוג
יודע לאתר בהם תכנים   .א

משרתים את ה
 .מטרותיו

  יודע להשתמש בתכונות   .ב
, תגובות –השיתופיות 

יצירת ערך חדש על 
 .וכדומהבסיס ישן 

משתף פעולה בצוותי עבודה  .5
של מורים מבית הספר 
לשיפור מערכי השיעור 

 .ודרכי ההוראה
יודע על קיומו של פורום  .6

אינטרנטי מקצועי הרלוונטי 
  .בו שימוש לצרכיו ועושה

באמצעים אופן שוטף ב יודע להשתמש .1
 :מתוקשבים ליצירת תקשורת

ל "יודע לנהל את הודעות הדוא
לבצע , להגדיר חוקים, בתיקיות
להשתמש בדגלונים , חיפושים

יודע להשתמש , ובקטלוג הודעות
באופציות מתקדמות נוספות של 

  .ל"הדוא

משתף מידע ופעולה עם מורים אחרים  .2
 .יםמתוקשב בכליםבבית הספר 

עיל בכלים להבניית ידע פ משתתף וצרכן .3
 .ויקי ובלוגכגון  ,שיתופי

אופן במשתמש בתכנים משותפים  .4
 :ושוטף אפקטיבי

יודע לייצר תכנים משותפים   .א
גם על בסיס תכנים , ולהפיצם

 .משותפים אחרים
יודע לאתר תכנים משותפים   .ב

ממאגרים שונים וחדשים בהתאם 
 .לצרכיו

מנחיל שימוש במיומנויות תקשורת  .5
 .דיוושיתוף לתלמי

 

משתף מידע ופעולה עם מורים 
ים ברחבי הארץ וגורמים אחר

ים באופן מתוקשב בכליםוהעולם 
המשרת את צרכיו  אפקטיבי
  .ומטרותיו

 

יודע להשתמש באופן בסיסי  .1 לומד עצמאי
ללמידה  בתכנים באינטרנט

 :הצורךעל פי  אישית
יודע לאתר תכנים   .א

רלוונטיים לנושא 
 .הלימוד העצמי

תועלתו יודע להשתמש ל  .ב
בתכנים מהאינטרנט לפי 

  .מטרה מוגדרת מראש
משפר בעזרת מדריך הדעת  .2

את מערכי השיעור ודרכי 
 .המתוקשבים ההוראה

פוטנציאל הגלום בלמידה המזהה את  .1
ומבין  ,שימוש בתכנים מקוונים כדי תוך

כי השימוש בהם יכול לשבור את 
 .הגבולות הפיזיים של הכיתה והמשרד

יודע להשתמש ברשת האינטרנט  .2
 :על פי הצורךללימוד עצמי 

להעריך ולהשתמש , יודע לאתר  .א
בתכנים או בחלק מתוכן לטובת 

 מודעות כדי תוך, לימוד נושא חדש
 .לאיכות התכנים ועדכניותם

יודע לזהות חוסרי מידע שאינם   .ב
זמינים ברשת ולהשיגם ממקורות 

 .אחרים
יודע לבצע שימוש חוזר   .ג

 .ם בהתאם לצרכיומאגרי/בתכנים
מנחה את תלמידיו במיומנות ללמידה  .3

 .אוטונומית

באופן שוטף ולומד מתעדכן 
וקורסים  תכנים מקצועייםמ

ברשת  ,ללמידה מרחוק
 .טהאינטרנ
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משפר באופן עצמאי את מערכי השיעור  .4
 .ודרכי ההוראה

בשימוש  מזהה ערך מוסף .1 ללמדהנעה 
בחומרים מתוקשבים 

 .בשיעוריו
שתלם מבקש ללמוד ולה .2

 הדעת מקצועית בתחומי
 .הרלוונטיים אליו

מעלה בקשות והצעות  .3
שונות בהתאמה לצרכיו 

בתחום ההוראה 
, המתוקשבתהמסורתית ו

, בפני מנהל בית הספר
הגורמים המקצועיים 

השונים הקשורים לתחום 
הדעת ולשילוב התקשוב 

 .בהוראה
חש שיפור ביכולתו לבצע  .4

  .את משימותיו

התקשורת  מגלה עניין רב בשילוב .1
  .בשיעוריו

מוציא דרישה לרכישת תכנים וחומרים  .2
 .לשימוש אפקטיבי בכיתה

   מזדהה עם עקרונות התכנית .3
להתאמת מערכת החינוך  –הלאומית 

 .21-למאה ה
 .מדווח על עניין ומוטיבציה ללמד .4
 .מדווח על שחיקה נמוכה יותר .5
 .מקדם למידת עמיתים .6
לוקח על עצמו תפקידים נוספים  .7

 .הספרבמסגרת בית 

 

גמישות 
  ועדכניות

משתמש באקטואליה ובתכנים 
במהלך  הנוגעים לחיי התלמיד

ליצירת עניין בקרב  ,השיעור
  .התלמידים

קושר את תוכני השיעור באופן שוטף  .1
לאקטואליה ותכנים עכשוויים באופן 

להעמקת ו ליצירת עניין, מעשי
 .ההבנה

מלמד את התלמידים כיצד להשתמש  .2
  .י לימודרכובמידע אקטואלי לצ

  

אתיקה ומוגנות 
  ברשת

 - מכיר את מאפייני הרשת .1
העדר , אנונימיות
נורמות , שפה, היררכיות

ואת  ,התנהגות ועוד
אותם ההשלכות של 

מאפיינים על דרכי 
  .ההתנהלות ברשת

מודע לחשיבות התנהלות  .2
בטוחה ונבונה במרחב 

הווירטואלי באופן אישי 
ומקצועי ובהקניית 

ת נורמות התנהגות נכונו
  .לתלמידים

מבין את החשיבות  .3
לשמירה על היבטים 

אתיים וחוקיים הנוגעים 
לנגישות המידע ולשימוש 

  .בו

מבין את הסכנות  .4
הכרוכות בשימוש 

הן בפגיעה , באינטרנט
בפרט והן בפגיעה 

  . בחומרה עצמה
  

  

חושף תדיר את התלמידים לתכנים  .1
ומקרים אקטואליים העוסקים 

  .בטוחה ברשת בגלישה

ומת לב התלמידים דרכי מביא לתש .2
התנהלות נבונה בשיח התקשורתי 

  . ים טכנולוגייםבאמצע

מקנה במהלך השיעורים דרכים  .3
ואמצעים שונים לשמירה על זכויות 

דרך , יוצרים וקניין רוחני של המידע
  . אישית ובעזרת מידולדוגמה 

מנחה את תלמידיו כיצד לפעול באופן  .4
אקטיבי כנגד תכנים פוגעניים 

תיעוד , על ידי הסרה  ברשת ובריונות
ומלווה  ,בהתאם לצורך  או ודיווח

  . אותם בהתמודדות בכך

מנחה את התלמידים כיצד להגדיר  .5
את פרטיות המידע האישי ברשתות 

, חברתיות וביישומים נוספים
  .הדורשים יצירת פרופיל משתמש

  

 ,פעילויות ייחודיות מעביר .1
כני אתיקה והעוסקות בת

  .השנהלאורך  ומוגנות ברשת

מתעדכן באופן שוטף  .2
בחידושים טכנולוגיים 

, לשמירה על המידע האישי
טחון הפרט ושמירה על יב

  . החומרה
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  תוצאות ברמת ארגון 

 שנה שלישית שנה שנייה שנה ראשונה תחום
מורי בית הספר יודעים לנהל  .1 יעילות

ולהסיק מסקנות את כיתתם 
הם שבהתבסס על מידע בסיסי 

: וטף בכיתתםמזינים באופן ש
 .נוכחות ומשמעת, תוכן שיעור

הנהלת בית הספר והרכזים  .2
עושים שימוש בסיסי במידע 

ממערכת הניהול הפדגוגי 
 :הכולל לעבודתם

הפקת דוחות יומיים   .א
הסקת מסקנות , ושבועיים

וגיבוש תכנית פעולה 
 .בהתאם

שימוש במערכת   .ב
הממוחשבת באספות 

ישיבות ציונים , הורים
 .וכדומה

 

ת הספר והרכזים הנהלת בי .1
במידע  בזמן אמת משתמשים

ממערכת הניהול הפדגוגי לניהול 
זיהוי , בקרה ,הפקת מידע ,שוטף

 .בעיות ופתרונן
-ביתהפורטל משתמש בבית הספר  .2

חומרי , הודעות, ספרי הכולל מידע
ליישום מטרותיו וכדומה לימוד 

 .הפדגוגיות והניהוליות
בית הספר מקיים תקשורת רב  .3

) הורים,מורים, ידיםתלמ( כיוונית
  .מתוקשביםבאמצעים 

 

בית הספר מנהל את כל  .1
הפעילות הפדגוגית באופן 

משתמש במידע , מתוקשב
המצטבר ומסוגל לעשות זאת 

מבצע חיזוי על , גם בזמן אמת
 בסיס מידע ניהולי שהצטבר

איתור מוקדם של כשלים (
ומספק פתרונות  )אפשריים

 .על סמך המידע מעשיים
ל בית הספר הסגל הפדגוגי ש .2

מבצע שימוש חוזר בחומרי 
חומרי לימוד יוצר וכן , לימוד

חדשים מחומרים ישנים באופן 
. שוטף לשיפור ההוראה בכיתה

 ישתמשבית הספר , כמו כן

 .OER8-בתכנים מ
 

הודעות ומידע  מפרסםבית הספר  שקיפות 
מתוך , באתר לכלל הציבור
 .מדיניות של שקיפות

 

ר עם מאפשר יצירת קשבית הספר  .1
כל אחת מהפונקציות בבית הספר 

על בסיס מקוון באופן שוטף ובזמני 
 .מענה סבירים

בית הספר מאפשר העברת  .2
מידע אנונימי לטיפול /תלונות

ומטפל בתלונות , הנהלת בית הספר
אלה באופן זהה לטיפול דרך 

 .ערוצים רגילים
הודעות ומידע  מפרסםבית הספר  .3

כולל נתונים , באתר לכלל הציבור
ביקורת , רועי אלימותיא על

מתוך מדיניות של , וכדומה
 .שקיפות

 

בית הספר מספק להורים 
ולתלמידים פלטפורמה מתקדמת 

ודיווח פדגוגי  לקבלת מידע
 .כולל התראות, מהבית

הפלטפורמה משרתת את בית 
התלמידים , המורים, הספר

 וזרימתו וההורים להצפת מידע
 .באופן שוטף ובלתי אמצעי

 

שמירה על 
 איכות הסביבה

מאפשר ומעודד את בית הספר  .1
ל "בדואהורים לקבל הודעות ה

 .במקום באופן קשיח
 בית הספר מעלה למודעות .2

 התלמידים וההורים, המורים
את נושא השמירה על איכות 

: הסביבה באמצעים שונים
ל המבקשת "צירוף סיומת לדוא

, לא להדפיס אם אין צורך
העברת , מסדרונותבמודעות 

שיבות למורים מסרים בי
 .וכדומה

פרסום מטלות ועבודות על ידי  .3
המורים באופן מקוון במרחבים 

תלמידי  שבובאופן  הכיתתיים
בית הספר מפסיקים לצרוך 

  .חומרים אלה באופן קשיח

 

בית הספר מפסיק לשלוח הודעות  .1
הורים יקבלו הודעות . חבאופן קשי

  .או דרך האתרל "בדוא

מנהל את רוב התקשורת  בית הספר .2
 .פנימית באמצעים מתוקשביםה

ומקבלים מטלות המורים מעבירים  .3
 ואליהם התלמידיםומשימות מ
 .באופן מקוון
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 OER – Open Educational Resources – תכנים חינוכיים חינמיים לשימוש חופשי   
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 שנה שלישית שנה שנייה שנה ראשונה תחום
מה הם  יודע להעריךבית הספר  .1  ניהול ידע

הנדרשים  והידע רכי המידעוצ
 .לביצוע פעילותו השוטפת

בית הספר מבין את צוות  .2
תפיסת העולם והמושגים 

 הבסיסיים בתחום ניהול הידע

 :9גויות השיתופיותוההתנה
 .מושג ניהול הידע  .א
מושגים בסיסיים   .ב

, בהתנהגויות שיתופיות
היתרונות והערך המוסף של 

 .התנהגויות אלה
 .מידע וידע, מושגי נתון  .ג
 .מושגי ידע סמוי וגלוי  .ד
תהליכים וטרנספורמציות   .ה

 .של מידע וידע
 מתעד באופן שוטףבית הספר  .3

את הפעילות הפדגוגית 
שור במי והאדמיניסטרטיבית

 .10הגלוי
בית הספר מקפיד על קידוד  .4

באופן שוטף במערכות  11המידע
ס "דוגמת מנב מידע מסודרות

 .סנט"ומנב
  

 בית הספר מפעיל מסגרות לשיתוף .1

קבוצות : כגון 12ידע סמוי ויצירת
 .פורומים, למידה

בית הספר מעודד שיתוף וזרימת  .2
  .מידע וידע

בית הספר מנגיש את רוב המידע  .3
ההורים , מוריםשלו לכלל ציבור ה

 .והתלמידים
בית הספר פועל על בסיס מידע ולא  .4

בית הספר ". אצבע ברוח"על בסיס 
מפיק דוחות ומקבל החלטות על 

הדוחות מבוססים הן על . בסיסם
מידע שנצבר בבית הספר והן על 

 דוגמת(מידע ממקורות חיצוניים 
, ס"הלמנתוני  ,ב"מבחני המיצ

OECD ,הבנק העולמי .( 
  .AAR13של  ברוחפועל  בית הספר  .5

  

  

צורכי מה הם מגדיר בית הספר  .1
המידע והידע הנדרשים לביצוע 

משתמש ו, פעילותו השוטפת
במידע וידע ישנים ליצירת 

 מידע וידע חדשים

)Combination (באופן שוטף. 
מתקיימת תרבות בית הספר ב  .2

 .וידעשיתוף וזרימת מידע  של
בית הספר מתעד את כלל  .3

 הפעילות שלו באמצעים
כולל קידוד מידע , מתוקשבים

 .למערכות מתוקשבות
בית הספר מנגיש את כל המידע  .4

, האפשרי לכלל ציבור המורים
 .ההורים והתלמידים

אתיקה ומוגנות 
  ברשת

 ,חינוכייועץ בית הספר ממנה 
רכז תקשוב ומורה  ,רכז חברתי

" חיים ברשת"מוביל לצוות 
אשר יפעל לאורך השנה 

: במסמךבהתאם להנחיות 
חיים צוות  – מערך הפעלה"

, האגף לחינוך יסודי( "ברשת
  .)א"תשע

בית הספר מטמיע את נושא  .1
האתיקה והמוגנות ברשת בתקנון 

 . ספרי-הבית
בית הספר משלב את הנושאים  .2

מערך "המפורטים במסמך 
" חיים ברשת צוות - הפעלה

 )2011, האגף לחינוך יסודי(
 . ספרית-בתכנית לימודים בית

ונים ברשת בית הספר מקיים די .3
המפורטים במסמך בנושאים 

" מערך הפעלה חיים ברשת"
  .)א"תשע, האגף לחינוך יסודי(
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  ).Hoegl, Gemuenden, 2001( ולכידות מאמץ צוותי, דדיתתמיכה ה, איזון, תיאום ,תקשורת: התנהגויות שיתופיות כוללות שישה סוגים 

10
    ידע גלוי ניתן . ומשוחרר מקונטקסט, מספרים או נוסחאות, ידע אובייקטיבי שניתן לביטוי במילים - Explicit Knowledge –ידע גלוי 

  .)Polanyi 1966( )Nonaka and Takeuchi 1995(ניתן להעביר ידע זה לאנשים אחרים , לאחר שקודד ואוחסן .לקידוד ואחסון
11
דבר המאפשר להשתמש , הזנת טופס נוכחות במערכת מידע ייעודית: הלדוגמ, הפיכת מידע שאיננו מובנה למידע שהוא מובנה –קידוד מידע  

  .חישובים וכיוצא באלהביצוע , במידע הנצבר באופן ממוכן להכנת דוחות
12

   זהו ידע . מספרים או נוסחאות, קשה להבחין בו ולבטא אותו באמצעות מילים. אישיידע  -  Implicit/Tacit Knowledge –ידע סמוי 

  .)Polanyi 1966( )Nonaka and Takeuchi 1995(והוא בדרך כלל תלוי קונטקסט , ןניסיוהמתפתח מתוך 
13
 AAR – After Action Review ,של משימות  תוכישלונוחות בו קבוצה מפיקה לקחים נלמדים מהצלשהוא תהליך , תחקיר לאחר ביצוע

ניתן לבצעו באופן קבוע לאחר כל . לא חייב להתבצע רק בסיום המשימה AAR .הוא ללמוד כיצד להשתפר להבא AAR- מטרת ה. שבוצעו

  .לייצר תהליך שיפור מתמשך בארגוןובכך , אבן דרך מובחנת



___________________________________________________________________________________  
  02-5603870: פקס 02-5602195/6:ירושלים טל 2דבורה הנביאה ' רח

  http://www.education.gov.il/madatech: בקרו אותנו

19 
 

  תוצאות ברמת תלמיד 

 שנה שלישית שנה שנייה  שנה ראשונה  תחום 
שימוש בכלי 

 תקשוב  
בשיעור  המכיר ומתנסהתלמיד  .1

 .עם חומרים מתוקשבים
 בצריכת המכיר ומתנסהתלמיד  .2

משימות וקבלת  חומרי לימוד
 ימהמרחב הכיתת לביצוע
וכן הגשת עבודות , המקוון

 .למורה באופן מקוון
א ורלקו קבליודע להתלמיד  .3

ומבין  הודעות באופן מתוקשב
 .את היתרונות הגלומים בכך

התלמיד יודע לענות על  .4
שאלונים מקוונים ברשת 

 .האינטרנט
  

 

מיומנויות בסיסיות בשימוש  בעל .1
 :הכוללות במחשב

תמלילים שימוש במעבד   .א
כולל עיצוב , לעריכת מסמכים

 .טקסט בסיסי
אלקטרוני  ןבגיליושימוש   .ב

ידע . לעריכת טבלאות נתונים
בחישובים בסיסיים על בסיס 

כפילת , חיבור תאים(תאים 
 .)וכדומהתאים 

הוספת : שימוש בתוכנת מצגות  .ג
 .עיצוב בסיסי, שקפים

היכרות עם דפדפן האינטרנט   .ד
 .והשימוש בו

שיתוף  היכרות עם סביבת  .ה
עריכת מסמכים , מסמכים

 .משותפים ויצירתם
אתר להצגת /היכרות עם תוכנה  .ו

 .מפות על גבי מחשב
תקשורת רב כיווניות  מקיים .2

עם  –באמצעים מתוקשבים 
 .תלמידים ומורים

 בחומרים ובפלטפורמה משתמש .3
 .מתוקשבת ללימוד ולביצוע מטלות

 ספרי- ביתהבפורטל  ומשתמש מכיר .4
וכן , נילקבלת מידע כללי ופרט

כגון  ,לביצוע פעילויות לימודיות
 .הגשת מטלות במרחב הכיתתי

התלמיד משתמש באופן בסיסי  .5
 :במחשב לצרכיו האישיים

ליצירת קשר עם חבריו לכיתה   .א
 .ומחוצה לה

 מצגות ויצירת מסמכים לכתיבת  .ב

 חייו תחומיל הרלוונטיים

 .האישיים
 ,משחקים( ושעשוע להנאה  .ג

 .)וכדומה סרטונים
למידע האישי שלו יודע לגשת  .6

באופן מתוקשב על גבי רשת 
שימוש  כדיתוך , האינטרנט

 .בנתונים אלו לבקרת התקדמותו
 

במרחב הכיתתי  משתמש .1
כולל , המתוקשב באופן מלא

הגשת מטלות , חומרים צריכת
 .וכדומה

בפלטפורמה  משתמש .2
מתוקשבת לתקשורת במסגרת 

  ספרית והחוץ -הבית, שיתהאי
 .ספרית באופן שוטף-בית

מיומנויות מתקדמות  בעל .3
 בפרט, בשימוש במחשב

 על ידייות הנדרשות ומיומנ

IEA ו-PISA: שימוש בכלים, 

  Excel ,Outlook,Word :כגון

PowerPoint , גלישה באתרי
 שימוש בדפדפן, אינטרנט

, )וכדומהשמירת קבצים (
, שימוש במערכת הקבצים

פונקציות גנריות בתוכנות 
שימוש , ובאתרי אינטרנט

מילוי טפסים , רי חיפושתבא
 .מקוונים

מיומנויות מתקדמות  בעל .4
והיכרות עם מגוון כלים 

מתוקשבים והשימוש בהם 
כפי שלמד  למטרה מוגדרת

 :הלדוגמ, בבית הספר
  שימוש   .א

 .Google Earth-ב
שימוש במנועי חיפוש   .ב

 .שונים
 .שימוש במילון מקוון  .ג

התלמיד משתמש באופן שוטף  .5
 :במחשב לצרכיו האישיים

 .רת עם הסביבהתקשו  .א
 .מצגות, כתיבת מסמכים  .ב
 .ביצוע חישובים  .ג
לימוד תחומים המסקרנים   .ד

 .אותו והרחבת הידע
, משחקים(הנאה ושעשוע   .ה

 .)וכדומהסרטונים 
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 שנה שלישית שנה שנייה  שנה ראשונה  תחום 
 אוריינות מידע

 
לימוד בכיתה ב מתנסה .1

מקורות ב שימוש באמצעות
כגון מנועי  ,מידע מהאינטרנט

אתרי , אנציקלופדיות, חיפוש
   .חדשות

מושגים בסיסיים בחיפוש  מכיר .2
 :מידע באינטרנט

 .מנוע חיפוש  .א
מפתח /מילת חיפוש  .ב

)Keyword(. 
תוצאות חיפוש רגילות   .ג

 .וממומנות
ומתנסים בקריאת טקסט  מכיר .3

 :דיגיטלי
של מבין את המשמעות   .א

טקסט המאפשר קישור 
 .למקורות מידע נוספים

יודע להשתמש בקישורים   .ב
 .ולחזור למסמך

מיומנויות בסיסיות בחיפוש  בעל .1
 :והערכת מידע באינטרנט

מנועי  שלושהמכיר לפחות   .א
 .חיפוש

יודע להשתמש בשורת החיפוש   .ב
הבסיסית באופן שמחזיר 

תוצאות רלוונטיות לנושא 
 .המבוקש

יודע להשתמש בסימנים   .ג
יוחדים לשיפור תוצאות מ

 .וכדומה: +" כגון  ,החיפוש
יודע לברור תוצאות מרשימת   .ד

ויודע מה משמעות , התוצאות
 .המיקום של התוצאה ברשימה

בהגדרת  תמיומנות בסיסי לבע .2
 :אסטרטגיית חיפוש מידע

מילות הן יודע להגדיר מה   .א
המפתח המייצגות את נושא 

 .החיפוש
 –מקוון יודע לבצע חיפוש   .ב

ו הרחבת החיפוש צמצום א
בהתאם לתוצאת החיפוש 

 .הקודם
בעל מיומנות בקריאת טקסט  .3

 :דיגיטלי
יודע להחליט אילו   .א

 יםרלוונטיפעילויות /קישורים
 .למטרת הקריאה של הטקסט

 .יודע לצאת ולחזור למסמך  .ב
יודע לאתר מילים בטקסט   .ג

 .באמצעות הדפדפן
מקורות מידע חיצוניים  משלב .4

, רףג( בייצוגים שונים במטלותיו
 ).וכדומהטבלה 

יודע באופן בסיסי למזג רעיונות  .5
, ומושגים לצורך בניית תובנות

 )הסינתז( רעיונות ומושגים חדשים
בכתב באופן רהוט  ביטוי כדיתוך 

 .ובהיר

מידע וידע פעיל ונבון  צרכן .1
בבית הספר , ברשת האינטרנט

  .ובעולם

מיומנויות מתקדמות  בעל .2
בחיפוש והערכת מידע 

 :באינטרנט
דע לאתר את המידע יו  .א

 .הנדרש בקלות יחסית
יודע להעריך איזה מידע   .ב

וכן את , רלוונטי ואיזה לא
 .רמת המהימנות של המידע

בעל מיומנות מתקדמת בהגדרת  .3
 :אסטרטגיית חיפוש מידע

יודע להשתמש בפונקציות   .א
חיפוש , של חיפוש מתקדם

 .תמונות ומאמרים
יודע להשתמש בכלי   .ב

החיפוש המתאים בהתאם 
 .למטרה

יודע לבצע חיפושים   .ג
חיפוש חדש על (מרובים 

 .)בסיס חיפוש ישן
ומנוסה בקריאת טקסט  בקי .4

 .דיגיטלי
למזג רעיונות ומושגים יודע  .5

רעיונות , לצורך בניית תובנות
תוך  )תזהנסי( ומושגים חדשים

בכתב באופן רהוט  כדי ביטוי
 .ובהיר

מפיץ מידע וידע בבית הספר  .6
, באמצעים מקוונים לו ומחוץ

 :גוןכ
 פורומים  .א
 אתרים לשיתוף תכנים  .ב
 כלי ויקי  .ג
 בלוג  .ד

חשיבה 
ביקורתית 

ויכולת לפתור 
 בעיות

 

חשיבה לומד מהי התלמיד  .1
 .ועל חשיבותה ביקורתית

התלמיד מתנסה בפעילויות  .2
ידה המשלבות חשיבה למ

 :כגון, רתיתוביק
בחינת נושא מנקודות מבט   .א

 .שונות ומגוונות
 למידה על גישות ביקורתיות  .ב

שימוש בחומרים כדי תוך 
דוגמת מאמרי , תמן העיתונו

 .ביקורת עיתונאית, ביקורת
למידת אסטרטגיות   .ג

, השוואה: כגון ,ביקורתיות
 .טיעון, העלאת נקודות מבט

 
 

בסיסית בפתרון בעיות מיומנות  בעל .1
באופן עצמאי על ידי שימוש 

במיומנויות של אוריינות מידע 
 .כפי שפורטו לעיל ותקשורת

 :בעל מיומנות באסטרטגיות חשיבה .2
זיהוי דמיון ושוני בין שני דברים   .א

 .או יותר
גיבוש טענה המבוססת על   .ב

 .קשרים בין פרטי מידע
זיהוי הרכיבים והקשרים בתוך   .ג

 .דע שוניםמידע ובין גופי מי
קיבוץ פריטים על בסיסי תכונות   .ד

 .משותפות
ניסוח שאלות העוסקות   .ה

בסוגיות או , בתופעות
בהן נדרש המשך בהתלבטויות ש

 .בירור או חקר
 

חשיבה  התלמיד מיישם .1
הוא ן בהשביקורתית בבעיות 

  .נתקל

ת מתקדמות יומיומנו בעל .2
בפתרון בעיות באופן עצמאי על 

ידי שימוש במיומנויות של 
תוך , אוריינות מידע ותקשורת

ידע מן האינטרנט ב כדי שימוש
 .)פורומים(ומהעולם 

בעל מיומנות מתקדמת  .3
 .באסטרטגיות חשיבה

התלמיד יהיה מודע לתהליכי  .4
מסוגל  ההחשיבה שלו ויהי

סביבה  לווסת אותם ב
 .)קוגניציה-מטה( המתוקשבת
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 שנה שלישית שנה שנייה  שנה ראשונה  תחום 
העלאות מגוון נקודות מבט   .ו

שאלה או תופעה , ביחס לנושא
 .והערכתן

העלאת אפשרויות מגוונות   .ז
 .לצורך פתרון בעיה

ניסוח היגד המהווה תשובה   .ח
בעיה או מתן /ית לשאלהאפשר

 .הסבר אפשרי לתופעה
בדיקת  –בידוד משתנים   .ט

ההשפעה של גורם מסוים על 
  .התרחשות/תהליך/תופעה

 .הצדקת הידע והערכתו  .י
חיבור בין רעיונות  –מיזוג   .יא

מרכזיים ופרטי מידע חשובים 
ממקור מידע אחד או יותר 

 .ליצירת ידע חדש
, תקשורת

ועבודת  שיתוף
 צוות

לקבל הודעות מבית  יודע .1
 .הספר באמצעים מתוקשבים

את החשיבות של  מבין .2
לביצוע משימה  שיתוף פעולה

  .מורכבת

 

מיומנות שימוש בכלים  בעל .1
 מתוקשבים לשליחת הודעות

 .וקבלתן
פעולה בצוותים כיתתיים  משתף .2

  .רתלביצוע משימה מוגד

 בשימוש בפורומיםומתנסה  מכיר .3
 .לביצוע משימה מוגדרת

מכיר ומתנסה בכלים להבניית ידע  .4
 .ויקי ובלוג כגון ,שיתופי

 בתכנים משותפים ברשת משתמש .5
ספרית ורשת האינטרנט -הבית

 .לביצוע משימה מוגדרת

  פעולה בצוותים  משתף .1
  ארציים , ספריים-בית
 .לאומיים-ובין

רץ בפורומים בא פעיל משתמש .2
 .ובעולם

משתתף וצרכן פעיל בכלים  .3
 :כגון , בניית ידע שיתופיהל

 אתרים לשיתוף תכנים  .א
 כלי ויקי .ב
  בלוג   .ג

 

בשימוש ברשת האינטרנט  מתנסה .1   לומד עצמאי
בהנחיית המורה ללמידה עצמאית 

 .של נושא מוגדר
משתמש במחשב האישי בביתו  .2

לחיפוש מידע ולמידה באופן עצמאי 
 .ושל נושאים המסקרנים אות

התלמיד יודע לזהות את יכולותיו  .3
 -ה לדוגמ ,ואת סגנון הלמידה שלו

, סביבת הלמידה המועדפת עליו
צורת הלמידה הטובה ביותר עבורו 

 ).קריאה ועוד, עהישמ(

, ללמוד נושא באופן מוגדר יודע .1
שימוש  כדי בצורה עצמאית תוך

ויצירת  באמצעים מתוקשבים
  .סביבת לימוד מתאימה

ילו יכולות עליו התלמיד יודע א .2
 .לפתח לצורך למידה עצמית

 

מוטיבציה 
 ועניין בלמידה

עניין  מתלהב ומביעהתלמיד  .1
  .בחומרים מתוקשבים

יודע להבין ולתאר התלמיד  .2
את הקשר בין תחומי הדעת 

 הנלמדים בבית הספר לבין
  .תחומי עניין אישיים

 

לשימוש נרחב  בקשות והצעות מעלה
בחומרים מתוקשבים ובסביבה 

  .תוקשבתהמ

 

 משתתף פעילהתלמיד  .1
בפורומים ובפעילות מתוקשבת 

  .ספרי–בפורטל הבית

יוצר קשר בין תחומי התלמיד  .2
הדעת הנלמדים בבית הספר 
לבין תחומי העניין האישיים 

 .שלו
התלמיד מעודד ומשכנע את  .3

 .חבריו לסקרנות ולמידה
גמישות 

  ועדכניות
התלמיד מודע למתרחש בתחומי 

ישראל האקטואליה במדינת 
  .ומחוצה לה

בין אקטואליה  לקשרהתלמיד יודע 
רכש שותכנים מעשיים לבין מיומנויות 

 .בכיתה
  

התלמיד יודע להשליך מיומנויות 
חיי שימוש ברכש בכיתה לש

  .יום-היום
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אתיקה ומוגנות 
  ברשת

מודע לחשיבות התלמיד  .1
התנהלות בטוחה ונבונה 

נחשף אל סיפורי , ברשת
כדי מקרה אותנטיים תוך 

, חשיבה על פתרון בעיות
דרכם מתוודע אל נורמות ו

התנהגות מקובלות במרחב 
  .וירטואלי

מבין את החשיבות התלמיד  .2
לשמירה על היבטים אתיים 

וחוקיים הנוגעים לנגישות 
   .המידע ולשימוש בו

מבין את הסכנות התלמיד  .3
, הכרוכות בשימוש באינטרנט
הן בפגיעה בפרט והן בפגיעה 

 .בחומרה עצמה

מבין ומכיר דרכים יד התלמ .1
, להתנהלות בטוחה ונבונה ברשת

מתוודע לנורמות מקובלות 
 כדי במרחב וירטואלי תוך

שמירה על היבטים אתיים 
וחוקיים הנוגעים לנגישות 

 :המידע והשימוש בו
מתנהל במשנה זהירות בעת   .א

מתן פרטי מידע אישי ומגן 
באמצעים טכנולוגיים 

והתנהגותיים על חשיפת 
 . המידע

שר באמצעים טכנולוגיים מתק  .ב
הבחנה בשוני כדי שונים תוך 

 ,ל"דוא(הטכנולוגי ביניהם 
כתבה  ,רשת חברתית

מסרים מידיים  ,דיגיטלית
ושומר על מוגנות ) וכדומה
התייחסות כדי וכן תוך , אישית

מאפייני הרשת וההשלכות ל
העדר , אנונימיות: להןש

, פרופיל אישי, היררכיות
משתמש בצורה נבונה בשפת 

הרשת ומבין את ההשלכות של 
  .המופצת/המילה הכתובה

שומר ומכבד קניין רוחני   .ג
הן ביצירותיו , וזכויות יוצרים

האישיות והן במרחבים 
אליהן שהשיתופיים ביצירות 

   .נחשף ברשת

מודע לניהול הזמן האישי שלו   .ד
   .יעלויבמרחב הדיגיטלי ופועל ל

  

מתנסה בכלים התלמיד  .2
טכנולוגיים והתנהגותיים 

  :סכנות ברשת האינטרנטל

פועל להגדיר את  –פרטיות   .א
פרטיות המידע האישי 

ברשתות חברתיות וביישומים 
ספים הדורשים יצירת נו

  .פרופיל משתמש

פועל בעזרת כלים טכנולוגיים   .ב
בשמירה על המחשב האישי 

, Antivirus: והמידע בו

Firewall ,Spam ,ועוד.  

   מתוודע לדרכי פעולה התלמיד  .3
בעת והתנהגותיות  טכנולוגיות

חשיפה לתכנים פוגעניים 
  .ובריונות ברשת
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