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 ,ללומדים שלום וברוכים הבאים

 

 אזרחות – הוותיק לאזרח והאינטרנט המחשב הכרת" לימודשל ערכת ה' לפניכם חלק ב
 ."דיגיטלית

עומדת בבסיס הערכה היא שכישורי חיים בעולם הדיגיטלי נדרשים מכל אזרח ההתפיסה 

ותים שירל, פיתוח השימוש באינטרנט כתשתית לתקשורת .21-כחלק ממיומנויות המאה ה

השתתפותן ל והןלצורך שיפור איכות חיי חיוני –ה יבקרב כל קבוצות האוכלוסי –מידע לו

 .בשיח החברתי

 , תוכלו ללמוד לשלוח דואר אלקטרוני)ערכהשל ה 'בחלק (שלפניכם חוברת בעזרת ה

לשוחח ולקיים שיחת וידאו , )בלי לצאת מהבית(לשלם חשבונות ולעשות קניות באינטרנט 

הנות ממאגרי המידע העצומים במגוון תחומי הדעת ילשחק ול, ף בדיוניםלהשתת, ברשת

, העבודה סביבתעוסק בהכרת ' אלק  ח.כולל לימוד אמצעי הזהירות הנדרשים, השונים

תוך זמן קצר יחסית של למידה והתנסות בעזרת החוברת ב .והדפדפן התמלילים מעבד

לכתוב מסמכים במעבד , להפעילו תלמדו בהדרגה כיצד ,תשיגו מיומנויות שליטה במחשב

 תוכלו ללמוד כיצד לפתוח חשבון ברשת 'חלק גב. תמלילים ולעשות שימוש ראשון באינטרנט

 .החברתית פייסבוק ולהשתמש בה בהתאם לרצונותיכם ולמידת הפרטיות המתאימה לכם

 ובין נשיםשיתוף ידע בין א  בעזרתהאינטרנט מאפשר ריכוז ופיתוח מגוון משאבי ידע אנושיים

ו מקום נכבד יותר במרחב תפסשיואנו רוצים תחומים וניסיון חיים במגוון צברתם ידע . ותקבוצ

 !הנאה מובטחתה.  לכן אנחנו קוראים לכם להתמיד בלימוד,טלייהדיג
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 )ר"ע(רנט הישראלי איגוד האינטעל 

 תשעהל ידי ע ומנוהל 1994 בשנת שהוקם תלוי בלתי גוף אהו הישראלי האינטרנט איגוד

אנו . לכולם מגיע האינטרנט כי אמונה מתוך פועל האיגוד. בהתנדבות הפועלים הנהלה חברי

. אזרחיה כלל ולתועלת בישראלרשת ה םלקיו החיוניים תשתית שירותי יםומשפר יםמפתח

 תכנים קידוםתוך ו והגלובלי הפתוח יהאופי על שמירה תוךיה יתרונות למימוש יםלפועאנו 

 הפער לצמצום בקהילה רבות תכניות מפעילים אנו. הציבור לשימוש וחופשיים איכותיים

 אנו, כן כמו. בטוחה לגלישה המודעות ולהגברת דיגיטלית תרבות להטמעת, הדיגיטלי

 .האינטרנט עתיד לקביעת רבה חשיבות בעלות ותבינלאומי במסגרות ישראל את מייצגים

 המשתמשים מעגל את להרחיב נועדה הדיגיטלי הפער צמצום למען האיגוד פעילות

 התנסו שטרם אלה של חייהם איכות לשיפור ככלי והטמעת תוך בישראל באינטרנט

 " והאזרח הוותיקאינטרנט "פרויקט את האיגוד ומפעיל מוביל 2003 משנת .ויתרונותיב

 .נוספים ארגונים עם פעולה שיתופי נרקמו בהמשךו, ישראל וינט'ג – ל"אש בשיתוף

 לאזרח והאינטרנט המחשב הכרת"הדרכה בשם  ערכת והפקנו יזמנו זה פרויקט במסגרת
 פיתוח הערכה. ותיקים אזרחים של לצורכיהם המותאמת, "דיגיטלית אזרחות – הוותיק

 לולכ זמינה הערכה .הדורות ולפער לגיל יםהקשור מיוחדים צרכים שזיהה במחקר לווה

 לאיתור במדריך תחילהלהיעזר  מומלץ .)הדרכה ערכות (il.org.isoc :האיגוד אתרב

 .למידתםלו החומרים

 הולך שימוש על מצביעים ובבריטניה צות הבריתבאר לאחרונה שפורסמו שונים מחקרים

 בני עם שלהם הקשר את יזקחדבר הכי  שדיווחו, אזרחים ותיקים קרבב באינטרנט וגובר

 תתחוש להםהסבו  באינטרנט השימושו ההתנסות עצם ,לדבריהם .ידידיהם ועם משפחתם

 .יותר הצעירה לאוכלוסייה ושייכות שותפות

 :הפרויקט במסגרת האיגוד של נוספת פעילות

 .ופרסומם אפשריים הדרכה פעילויות מוקדי על מידע איסוף •

 .ותיקים אזרחים עבור כותהדר לקידום פעולה שיתופי יצירת •
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 שנוצרו מודלים כמהב יםמתקיימ ותיקים אזרחים עבור טנוהאינטר המחשב כרתה קורסי
 :שונים ארגונים עם פעולה שיתופי ל ידיע

 שולבו וינט ישראל' ג– עם אשלבמסגרת שיתוף פעולה  ." והאזרח הוותיקאינטרנט" •

 פרויקט . בארץ שוניםיישוביםב במועדונים גמלאיםהמדריכים , סטודנטים מקבלי מלגות

 של חסרונותיהאת שבחן את יתרונותיה ו ,2008–2007בשנים שנערך  מחקרלווה בזה 

מסקנות והמלצות . הפרויקטבמהלך מודרכים והמדריכים תשאול הבאמצעות תכנית ה

 לערכת  נוספותתוכלו למצוא באתר האיגוד גרסאות .ערכת הדרכה זוהמחקר יושמו ב

 .פרק בנושא הרשת החברתית פייסבוקהדרכה זו וכן 

מודרכים ,  המגיעים לבתי הספרותיקים אזרחים . משרד החינוך– "דורי-הקשר הרב" •

ההדרכה מבוצעת תוך דגש על שימור .  תלמידים במיומנויות מחשב ואינטרנטל ידיע

תכנית מופעלת ה. מאגר ארציתיעוד ההיסטוריה ב כחלק ממבוגריםסיפורי חיים של ה

 .2003 משנת יבות הביניים הארץ בבתי ספר יסודיים וחטבכל רחבי

 סטודנטים בשנה 200-כמפעיל המשרד  2010 שנתמ .ותיקים אזרחים לענייני המשרד •

 מתקיימים, כמו כן. המדריכים אזרחים ותיקים ברחבי הארץ בעזרת ערכת הדרכה זו

קים ברשויות בארגון יועצים לאזרחים ותי, ה על חומרים אליםתבססמהקורסים נוספים 

 ).י"מת (יישובי תכנון מרכזיבו

 .י לקידום לימודי האינטרנט בישראל ולצמצום הפער הדיגיטל– ה"פרויקט להב •
. מטעמם םלקבוצות גמלאים על ידי מדריכי, ללא עלות, ותהדרכים קייממ המרכזים אל

 .ה הפזורים ברחבי הארץ" מרכזי להב25-כבמבוקר עד לילה מתקיימת פעילות ה

 ת הדרכות לאזרחיםיימ המחלקה מק.לאומי לביטוחמוסד ב לקשיש עוץילי ההמחלק •

 .מדריכי מחשבים גמלאים בבתיהםמטעם ותיקים 

ובמסגרת איגוד ההצטרפה ליוזמת סמייל  012ת  חבר. תורמים לקהילה– סמייל 012 •

שנועדו , קורסים מיוחדים לבני גיל הזהב" יד שרה"ומתנדבי  העובדינחו ההפרויקט 

 .הנכדיםעם פיק תקשורת נוסף עם הילדים ולפתח א

 במעבדות לאזרחים ותיקיםקורסי מחשב ואינטרנט עורכת החברה  .סים"החברה למתנ •

 .ס המקומי" לפנות אל המתנאפשרלמידע . סים ביישובים רבים בארץ"מתנ
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איגוד האינטרנט הישראלי יזם והפיק את הערכה  – אזרח הוותיקערכת לימוד מותאמת ל

 .2008–2007בשנים  "והאזרח הוותיקאינטרנט  "על מחקר מלווה בפרויקטהמתבססת 

 

 מיכל – ליווי הפרויקט; נאוה גלעד –וניהולו  זום הפרויקטיי : ולמשתתפיולעורכי המחקר תודה

 ,פיתוח; ר טובה גמליאל"ד – מחקר וייעוץ; מיכל הס – רכזת הפרויקט; נאוה גלעדוהס 

 – )נוכחיתמהדורה ( הדרכה וכתיבה ,פיתוח; גילה גרטל – )קודמתמהדורה (הדרכה וכתיבה 

 .עמי-הוצאת הוד, זהר עמיהוד

, חוברות הדרכה הכוללת,  לאזרח הוותיק להדפיס חינם את ערכת הלימוד/ להורידאפשר

 html.materials/senior/il.gor.isoc://http:  בכתובת,מצגות הדרכה וערכה למדריך

 ).ערכה זו

CC  ר"ע(חלק מהזכויות שמורות לאיגוד האינטרנט הישראלי( 

 1:שלהלןתנאים  רק באו לבצע את היצירה/להציג ו, להפיץ, להעתיק הנך רשאי

 ).ר"ע( איגוד האינטרנט הישראלי –עליך לייחס את היצירה לבעל זכויות היוצרים  .1

אלא ברשות ,  ליצור יצירה נגזרת בהסתמך על יצירה זולעבד או, אינך רשאי לשנות .2

 .מפורשת בכתב ומראש מאיגוד האינטרנט הישראלי

שימוש מסחרי מכל סוג שהוא ביצירה זו . אינך רשאי להשתמש ביצירה לצרכים מסחריים .3

 .אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מאיגוד האינטרנט הישראלי

 .עליך להבהיר למשתמשים את התנאים לעיל, הפצתהבכל שימוש חוזר ביצירה או  .4

 

  קשרוצר
nava@isoc.org.il אזרחות דיגיטלית וצמצום הפער הדיגיטלי, נאוה גלעד

וכישורי חיים לאזרחות  אינטרנט והאזרח הוותיקרכזת , מיכל הס

 דיגיטלית

michal@isoc.org.il

hasbara@isoc.org.il ל" הדואאפשר לכתוב אלינו גם לכתובת

il.org.isoc.www וכתובתשבקרו באתר איגוד האינטרנט הישראלי 

                                            
 .il.org.creativecommons://http/הגדרת זכויות השימוש בחומרים לקוחה מאתר  1
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 הקדמה

 ?זרח הוותיק לאהדרכהה ערכת ה של מטרתימה

 היא הקניית ידע ומיומנויות לאזרח הוותיק העיקרית של ערכת ההדרכה המותאמת המטרה
 לצורך התמצאות ושימוש בתוכן דיגיטלי ובתקשורת בסיסיות לשימוש במחשב ובאינטרנט

 .מקוונת

 ?תאחרערכת הדרכה ו מכל זערכה נבדלת מה ב

התאימו ש הישראלי באמצעות מומחים על ידי איגוד האינטרנטפותחה  לאזרח הוותיקהערכה 
 עם הערכה למדובשנים האחרונות . אוכלוסייה זורכי וצההסברים במיוחד לאת את התכנים ו

על  על יתרונותיה ודעתםאת וו י שח)מדריכים ומודרכים (מאות מבוגריםבגרסתה הקודמת 
תחו במסגרת  נויהםתגובות. ראיונות אישיים ובקבוצות דיוןב, חסרונותיה של הערכה בכתב

 . בערכה שלפניכםויושמותהליך מחקרי 

 ?כיצד להשתמש בערכה

  לבחור בין למידה רצופה על פי יחידות החוברת או לעבור על תוכן העניינים ולבחוראפשר
אם אתם יודעים לעבוד בסביבת , למשל . את הנושא המעניין או הרלוונטי עבורכםממנו

Windows ואין לכם עניין במעבד תמלילים Word , אפשר להתחיל ישר מהפרק על
שימוש בשירותי , הלדוגמ (הובתוכו לבחור במה שאתם מעוניינים בימים אל, האינטרנט

 .Skype)-ט באמצעות ה'תקשורת חינמיים נפוצים כמו וידאו צ

 דוגמות לעזרי למידה הקיימים בערכה

 וסדר ההערכה בנויה בצורה המאפשרת בחירת אישית של נושאי הלמיד: מודולריות •
 . לפי עניין וצורךהלימוד

החוברות כתובות באופן המאפשר למידה פעילה ותרגול רב מהקריאה : למידה פעילה •
 . של החומריםראשונהה

 .בעיות נפוצות ופתרונן בגוף הטקסטשיבוץ  •

 התקדמותכם  עלהמשמשת למעקב שלכם,  בסוף כל יחידת לימודטבלה מסכמת •
 .ומסייעת באיתור חומרים ובהפנמתם

 .בסדר אלפביתי המאפשר איתור מהיר וקל של הנושאים הרלוונטים נחיםמילון מו •

ומסייע באיתור מהיר של  מפנה אל מיקום התשובות בחוברתה שאלות נפוצותפרק  •
 .התוכן הרצוי

הטבלה יכולה לסייע .  המאפשרת מעקב אישי אחר רכישת מיומנויותטבלת מיומנויות •
 . בהמשךללמידה בבחירת הנושאים הרלוונטיים

 המציג אפשרויות של התאמת סביבת העבודה האישית במחשב שעמו פרק נגישות •
כמו שינוי באופני התצוגה (לשמיעה ולמוטוריקה , לצרכים הקשורים לראייה, אתם עובדים

 ).השימוש בעכבר והשימוש במקלדת, על המסך
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,  החוברתלאורך )Double click( בלחיצה הכפולה בעכברהשכיח הצגת חלופות לשימוש  •
 .על מקש העכברלחיצה בודדת או , כדי להקל על מי שמעדיף את השימוש במקלדת

 :כמה המלצות לסיום לפני שאתם יוצאים למסע

 .הפעילו את המחשב בעצמכםמול המקלדת ושבו . זכרו שכדי ללמוד עליכם להתנסות .1

וך הקפידו לתרגל בין השיעורים ת. שאלו אם משהו אינו ברור! אין הביישן למד .2
 .קריאה חוזרת של החומרים בחוברת

נו יחד מהן נבשיעור הראשון מלאו יחד עם המדריך את טופס מיפוי המיומנויות ותכ .3
 .וכן את סדר היחידות שתלמדו, יחידות הלימוד שברצונכם ללמוד

. מקום המתאים ב  המסכמת של יחידת הלימוד וסמנוהבסוף כל שיעור עברו לטבל .4
 .דמתם ומה כבר השגתםכך תוכלו לראות כמה התק

 רכישת המיומנויות אפשרית בכל גיל, חשוב לזכור כי לכל תלמיד קצב לימוד משלו .5
שגים קטנים כגדולים יהנו מהית. והיא רצופה ברגעי סיפוק לצד רגעי קושי ותסכול

 זמן קצרתוכלו תוך , החלטתם להתגייס למשימה אם :ההחלטה בידכם  כיזכרוו
 .המחשב והאינטרנט לשימושכם ולהנאתכםולהכיר את יתרונות ללמוד 
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