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שימוש 
בחומרה 
ותוכנה

אוריינות דיגיטלית  
בסיסית

שליטה  בכלים ובמדיה דיגיטלית 
הנפוצים בסמארטפון ובמחשב 
והשימוש בהם. יישומיי מחשב 

בסיסיים

נזקק לסיוע בשימוש בכלים 
דיגיטליים בסיסיים , האתרים 

או האפליקציות המתאימות 
לצרכיו

משתמש בכלים הדיגיטליים, 
האתרים או האפילקציות 

המתאימות לצרכיו

בקיא מבין ומשתמש באופן 
תדיר בכלים דיגיטליים 
מתקדמים, האתרים או 

האפליקציות המתאימות 
לצרכיו

אוריינות מידע 
ונתונים

גלישה חיפוש וסינון 
נתונים

שימוש בפלטפורמות דיגיטליות 
ובאינטרנט  לביצוע משימות, 

התעדכנות מקצועית וחיפוש מידע

זקוק להכוונה צמודה באשר 
לשימוש בכלים כדי לסנן ולשלוף 

מידע לשם פתרון בעיה 

משתמש בכלים ופלטפורמות 
דיגיטליות לביצוע משימות, 

התעדכנות, חיפוש וסינון מידע

משתמש בכלים לביצוע 
משימות, התעדכנות, חיפוש 

וסינון מידע באופן תדיר 
וביעילות. 

קיום אינטראקציה 
דרך מגוון טכנולוגיות 

דיגיטליות

שיתוף מידע ויצירת חיבורים בין-
אישיים דרך פלטפורמות דיגיטליות 
שונות, כגון: זום, רשתות חברתיות, 
צ'ט , גוגל דרייב, שיתוף יומנים ועוד

נזקק לסיוע  בשימוש בכלים 
דיגיטליים,  אתרים או 

אפילקציות המשמשים לשיתוף 
ידע ורעיונות

משתמש כלים  דיגיטליים,  
אתרים ואפליקציות נפוצים   

המשמשים לשיתוף ידע 
ורעיונות

בקיא במגוון כלי העבודה 
המוכרים והפחות מוכרים 

המשמשים לשיתוף ידע 
ורעיונות בכלים שיתופיים שונים

נטיקה - אתיקה 
באינטרנט

התנהלות בהתאם לנורמות 
התנהגות באינטראקציה הדיגיטלית

מודעות נמוכה למשמעויות 
תקשורת דיגיטליות

שימוש אחיד אך זהיר 
בתקשורת הדיגיטלית

מודעות לנורמות התנהגות 
באינטראקציה הדיגיטלית 

למגוון נסיבות ( עיסוק , שפה, 
תרבות )

ניהול זהות דיגיטלית

הפעלת פרופיל מקצועי ברשת, 
תוך תשומת לב לשקיפות וריבוי 
הזירות הרשתיות וניהול מעגלי 

החשיפה

העלאת תכנים למרחב 
הדיגיטלי ללא התחשבות 

ביצירת רושם זהותי

ניהול זהות דיגיטלית אחידה 
למגוון שימושים

ניהול מספר זהויות דיגיטליות 
מותאמות לנסיבות שונות-  

לשימוש במרחב  הפרטי , 
המקצועי והעסקי

יצירת תוכן 
דיגיטלי

פיתוח תוכן דיגיטלי

שימוש בערוצים דיגיטליים 
להעברת תכנים, מסרים והצגת 

מידע, תוך שימוש בתמונות, 
סרטונים ואמצעים ויזואליים 

וכתובים

זקוק להכוונה צמודה באשר 
לשימוש בכלים דיגיטליים 

להעברת מסרים והצגת מידע 
באמצעים דיגיטליים ( טקסט , 

נתונים , תמונה , צליל )

משתמש בכלים דיגיטליים 
להעברת מסרים והצגת מידע 

במידה בינונית, כאשר לרוב 
יעדיף אמצעי אחד

משתמש במגוון אמצעים 
דיגיטליים במיומנות גבוה, 

שימוש בכלים דיגיטליים 
להעברת מסרים והצגת מידע

איתור צרכים ומידע
חיפוש מידע באמצעות מחשב 

וסמארטפון, איתור כלים דיגיטליים 
לטובת פתרון בעיות

 נזקק לסיוע באיתור כלי 
העבודה הדיגיטליים, האתרים 

או האפליקציות המתאימות 
לאיתור מידע מקצועי

משתמש בכלי עבודה דיגיטליים 
בכדי לשלוף מידע לשם פתרון 

בעיות.

משתמש בכלי עבודה דיגיטליים 
כמקור ראשון, מרכזי ומיידי 
עבורו לסיוע בפתרון בעיות

פתרון בעיות טכניות
טיפול בתקלות בסיסיות במחשב 

ובסמארט פון

מפעיל מכשירים ( מחשב , 
מובייל ) בתצורה בסיסית 
בלבד. אינו מסוגל לפתור 

תקלות בסיסיות או לשנות 
הגדרות המכשירים

יודע להשתמש במכשירים 
בצורה בינונית ולפתור בעיות  

פשוטות

שימוש מתקדם במגוון 
מכשירים . מסוגל לפתור בעיות 

מורכבות מסוגים שונים

שימוש יצירתי בכלים 
דיגיטליים

אימוץ פלטפורמות דיגיטליות וכלים 
שהשימוש בהם יסייע לייעול 

שיטות העבודה ולפתרון בעיות

מתמקד בעיקר בשיטות עבודה 
בסיסיות בפלטפורמות 

דיגיטליות  מוכרות

מכיר ומפעיל פלטפורמות 
דיגיטליות נפוצות ולומד שיטות 

עבודה חדשות

משתמש בכלים דיגיטליים 
בצורות לא שגרתיות , מציע 

שינויים ומלמד אחרים

הגנה על מכשירים
הבנת חשיבות שמירת וחיסיון 

המידע, הפעלת אמצעי זיהוי 
וסיסמאות באופן בטוח

אינו משתמש באמצעי זיהוי 
וסיסמאות במכשירים 

הדיגיטליים

משתמש באמצעי זיהוי 
וסיסמאות בסיסיים במכשירים 

הדיגיטליים

משתמש בריבוי  סיסמאות 
ואמצעים אחרים לזיהוי 

במכשירים הדיגיטליים

הגנה על נתונים 
אישיים ופרטיות

הכרה והבנה בסוגיות של פרטיות 
ברשת והפעלת כלים לשמירתה

אינו מכיר בחשיבות הגנה על 
הפרטיות ואינו משתמש בכלי 

הגנה דיגיטליים

מכיר חלקית את תנאי 
הפרטיות של שירותי המידע 

השונים ומשתמש בהגנות 
באופן חלקי

מכיר את תנאי הפרטיות של 
שירותי המידע השונים  

ומתאים הגדרות באופן מושכל 
( שמגן על זהותו )
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תקשורת 
ושיתוף 

פעולה בעולם 
הדיגיטלי

פתרון 
בעיות בסביבה 

מתוקשבת

בטיחות 
בשמירת מידע 

במרחב 
הדיגיטלי


