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תקציר
'אוריינות מידע' היא מערכת מיומנויות הנדרשת לזיהוי ,איתור ,הערכה ,הפצה ושימוש במידע.
אורייני מידע הם אנשים שלמדו כיצד ללמוד .הם מבינים כיצד המידע מאורגן ,יודעים כיצד
לאתר מידע דרוש וכיצד להשתמש בו ללמידה .כיום ,נתפסת 'אוריינות מידע' כאחד הכישורים
החיוניים ביותר לחיים בחברה המודרנית של המאה ה 21 -והיא נחקרת בהקשר לתחומים רבים
כגון חינוך ,ספרנות ,כלכלה ,וחיי יום-יום .במדינות רבות מתקיים דיון בהשתתפות אקדמיים
ואנשי חינוך ,אודות הדרך הנכונה לשילוב 'אוריינות מידע' בתכניות הלימודים .זאת לצד
התלבטות ,כיצד לקשר בינה ובין אוריינויות נוספות ,כגון 'אוריינות טכנולוגית' (' ,)ICTאוריינות
דיגיטלית' ו'אוריינות מדיה'.
בשנת תש"ע החלה לפעול בחינוך היסודי בישראל תכנית לימודים תחת הכותרת:
'התכנית הלאומית  התאמת מערכת החינוך למאה ה( '21 -להלן ' תכנית התקשוב') .התכנית
ביקשה להוביל לקידום של 'פדגוגיה חדשנית' בבתי הספר ,תוך שילוב טכנולוגיית מידע
ותקשורת ( )ICTבתהליכי הוראה-למידה -הערכה (הל"ה) .בשנים הראשונות לקיום התכנית,
הצטרפו אליה בתי ספר יסודיים בלבד ,ממחוז צפון ודרום ומישובים נבחרים במחוזות
אחרים .בתי ה ספר שהצטרפו לתכנית התחייבו ,בין השאר ,לשלב בתכנית הלימודים שיעורים
מקוונים ,במסגרתם יירכשו התלמידים מיומנויות מחשב ואוריינות מידע .משרד החינוך
פרסם מספר מסמכי מדיניות ,שכללו את רשימת המיומנויות הנדרשות ,לצד הנחיות
מפורטות אודות דרכי ההוראה והלמידה שלהן.
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את מצב ההוראה והלמידה של אוריינות מידע בבתי
ספר יסודיים בישראל .על מנת שנוכל להעמיק בניתוח הנתונים בחרנו לקיים את המחקר בגישת
'חקר מקרה' ( )Case Studyולהשתמש בשיטת מחקר המשלבת כלים כמותיים עם כלים
איכותניים ( .)Mixed methodsבמסגרת המחקר בוצעה השוואה ,בין שני בתי ספר יסודיים-
ממלכתיים ,בעלי מעמד סוציו-אקונומי זהה ותשתית טכנולוגית דומה :בית ספר שהצטרף
לתכנית התקשוב בשנת תשע"א ,ובית ספר שלא הצטרף לתכנית התקשוב באותה עת.
כרקע לאיסוף הנתונים בוצע תהליך של ניתוח מסמכי המדיניות של תכנית התקשוב .ניתוח
ה מסמכים סייע להבין מה היו הציפיות והדרישות של משרד החינוך מבתי הספר בהקשר
למיומנויות מחשב ולאוריינות מידע.
איסוף הנתונים בבתי הספר התבצע במחצית הראשונה של שנת הלימודים תשע"ה
(בחודשים נובמבר  2014עד מרץ  .)2015בסך הכול השתתפו במחקר  18חברות צוות הוראה ו263 -
תלמידי כיתות ה'-ו' משני בתי הספר.
התלמידים נבדקו באמצעות כלי מחקר כמותיים  -שאלון עמדות ומטלת ביצוע מתוקשבת.
השאלון בדק את התפיסה העצמית של התלמידים אודות מידת שליטתם במיומנויות מחשב
ואוריינות מידע .מטלת הביצוע נועדה למפות את רמת השליטה של התלמידים במיומנויות אלה
בפועל .בעת ביצוע המטלה הופעלה תוכנת הקלטת מסך שהקליטה את הפעולות שביצעו

ב

התלמידים על מסכי המחשב .סרטוני הווידאו שנוצרו באמצעות התוכנה ,אפשרו לנו ללמוד על
התנהגות המידע שלהם .צוות ההוראה ,אשר באופן מקרי כלל נשים בלבד ,נבדק באמצעות כלי
איכותני – ראיונות חצי מובנים ,במטרה ללמוד על שיטות ההוראה שהן נוקטות בתחום זה.
ניתוח ממצאי המחקר העלה כי קיימים הבדלים מועטים בלבד בין שני בתי הספר ,הן ברמת
ההוראה והן ברמת הלמידה .התלמידים בשני בתי הספר דיווחו כי רכשו יותר מיומנויות מחשב
ומידע במסגרות אחרות ,מאשר במסגרת הלימוד הבית ספרית .כמו כן דיווחו כי היקף הלימוד
של מיומנויות מחשב בבית הספר היה גבוה מהיקף הלימוד של מיומנויות מידע .עם זאת ,למרות
שלמדו בבית הספר פחות מיומנויות מידע ,התלמידים תופסים עצמם כבעלי שליטה גבוהה יותר
במיומנויות מידע מאשר במיומנויות מחשב .בדיקת מטלת הביצוע המתוקשבת העלתה כי תחושה
זו אינה מדויקת ,מאחר שלא נמצא קשר בינה ובין הצלחתם במטלה.
מודל  (Structural Equation Model) SEMלניתוח משוואות מבניות ,המחיש את מערכת
הקשרים בין משתני המחקר הכמותי והצביע על התנהגות המידע של התלמידים ,כגורם מתווך
בין תפיסתם העצמית אודות מיומנויות המחשב ואוריינות המידע שלהם ובין הצלחתם במטלת
אוריינות מידע.
ניתוח ממצאי מחקר צוותי ההוראה העלה כי ההנהלה בשני בתי הספר לא דאגה לפיתוח
תכנית לימודים הולמת לא פיקחה על דרכי ההוראה של צוות ההוראה .רוב המורות עסקו במידה
מוע טה בלבד ובאופן לא מתוכנן בפיתוח אוריינות מידע בקרב תלמידיהן .מיעוטן הקדישו לנושא
תשומת לב רבה יותר בהשוואה לעמיתותיהן ,וממצאי המחקר מלמדים כי גישה זו מושפעת מן
הרקע האישי ,ההניעה ,ההכשרה והמסוגלות העצמית של אותן מורות.
לסיכום ,בחינת ההוראה והלמידה של אוריינות המידע בשני בתי הספר ,החל מרמת תכנית
הלימודים של משרד החינוך ,דרך הוראת המורים ועד ללמידת התלמידים מצביעה על פער בין
תפיסת התפקיד של המורים אודות חשיבות הקניית אוריינות מידע ובין העיסוק בנושא זה בפועל
עם תלמידיהם .כמ ו כן נמצא פער בין התפיסה העצמית של התלמידים אודות רמת שליטתם
באוריינות מידע ובין היכולות שהתגלו במטלת הביצוע.
ממצאי המחקר אינם תומכים בתפיסת משרד החינוך ,שכל המורים מסוגלים לשלב
בהצלחה אוריינות מחשב ומידע בהוראה ,ושהתלמידים שולטים באוריינות מידע ברמה הנדרשת
על פי תכנית התקשוב.
אנו מאמינים כי ,כפי שנמצא במחקרים שבוצעו במדינות אחרות ,על מערכת החינוך
הישראלית לפתח תכנית לימודים עצמאית לקידום אוריינות מידע .חשוב להכשיר מורים
מקצועיים שילמדו את הנושא במסגרת שיעורים ייעודיים לנושא זה.
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מבוא
מחקרים שבוצעו בעשור האחרון גילו כי קיימת הסכמה בקרב מנהיגים חינוכיים ,מנהלי בתי
ספר וצוותי הוראה ,כי שילוב נכון ומושכל של פדגוגיה וטכנולוגיה תורם להישגי התלמידים והופך
את הלמידה לרלוונטית ועדכנית ( Wastiau, Blamire, Kearney, Quittre, Van de Gaer, & Monseur,

 .)2013לצד זאת נמצא ,כי עצם התקנתם של תשתיות תקשוב מתקדמות אינה מקדמת בהכרח את
הלמידה .במקרים רבים מנוצל התקשוב לשימור דרכי הוראה ולמידה מסורתיות ולא כמנוף לקידום
פרדיגמות חדשניות בהוראה (מיודוסר ,נחמיאס ,ופורקוש-ברוך ;2009 ,מלמד.)Bruce 2004 ;2010 ,
כמו כן ,נמצא כי עצם השליטה של צעירים בימינו ,אשר זכו לכינוי 'ילידים דיגיטליים' ,בטכנולוגיות
מורכבות ,אינה מבטיחה שימוש מושכל במיומנויות שהטכנולוגיה מאפשרת ( Beheshti & Large,
 .)2013על רקע זה מתקיים במדינות רבות דיון אודות הדרך הנכונה לשילוב מיומנויות מחשב ומידע
בהוראה ובלמידה.
בפועל ננקטות שלוש גישות :הגישה המשלבת  הוראת מיומנויות תקשוב ומידע מתבצעת
על ידי כל מורה ומורה ,כחלק מתחום הדעת ( ;)Fraillon & Ainley, 2013הגישה הכללית  כישורי
תקשוב ומידע נתפסים כתחום בעל תוכן ומטרות מוגדרות ,הדורש שיטות הקנייה והטמעה ייחודיות
וההוראה מתבצעת על ידי מומחים לתחום ( ;)Eisenberg, Lowe, & Spitzer, 2004הגישה התומכת
 הקניית כישורי תקשוב ומידע נתפסת כאמצעי לפיתוח כישורי למידה .ספרנים-מורים (Teachers-
 )librariansתומכים ומייעצים לתלמידים ,כאשר אלה מבקשים סיוע ( .(Chevillotte, 2009יש
הנעזרים במודלים שנועדו לתת לתלמידים כלים שימושיים לביצוע תהליכים הכרוכים במידע ,לצד
הדרכה לפיתוח כישורי אוריינות מידע לאורך חייהם ( .)Herring, 2010המודל הידוע ביותר הוא
מודל ה.)Eisenberg, 2008( Big6 
ארגונים אקדמיים וארגוני חינוך העוסקים בנושא ,כגון ארגון  ACRLהאמריקאיCAUL ,
האוסטרלי ו SCONUL -הבריטי ,פיתחו מסמכים שכללו רשימת סטנדרטים באוריינות מידע.
מסמכים אלה הגדירו את מאפייני התהליך הכרוך באוריינות מידע – יכולת להגדיר צורך במידע,
לחפש מידע ,להעריך מידע ולעשות בו שימוש  -וקבעו לאיזו רמה של הישגים יש לשאוף בקרב
תלמידים בני גילאים שונים .הסטנדרטים נועדו לשמש כלי עבודה למתכנני תכניות לימודים,
להערכת ידע התלמידים ולפיתוח מקצועי של מורים ( ;Bruce, 2004; Chevillotte, 2009
 .)Eisenberg at el., 2004; Farmer & James, 2008גם בישראל פורסמו על ידי משרד החינוך
מסמכי 'סטנדרטים במידענות' ,המיועדים לבתי הספר (יועד ומלמד ;2009 ,מלמד ,גל ,סגן ,ובכר,
 .)2004ארגון  ACRLהציע לאחרונה ( )2016להרחיב את ההתייחסות ל'אוריינות מידע' מעבר
ל'סטנדרטים' ו'הישגים נדרשים' ולכלול תחום זה בתוך 'מסגרת מושגית' ( Framework for
 ,)Information Literacyהמציעה לראות בו היבטים נוספים כגון מחקר ,הבניית ידע וערך המידע
(.)Association of College and Research Libraries, 2016
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מערכת החינוך בישראל עושה מאמצים ניכרים לשלב תקשוב בהוראה ובלמידה .במשך השנים,
הוכרזו תריסר תכניות תקשוב לאומיות ,שניסו להוביל לרפורמות חינוכיות (אלגלי וקלמן .)2011 ,עם
זאת ,רבים מתלמידי חטיבות הביניים והתיכון שהשתתפו בסקר בנושא דווחו כי לא לימדו אותם
כיצד להעריך את מידת האמינות והדיוק של מידע מקוון ושהמורים אינם מעודדים אותם ליצור
ולהעלות לאינטרנט מידע הקשור בחומר הלימוד (דרור וסער .)2012 ,כל אלה מובילים להעלאת
תהיות אודות אופן השילוב בפועל של אוריינות מידע בחינוך היסודי בישראל בעשור השני של
המאה ה :21 -מה מלמדים בבית הספר היסודי בתחום זה? כיצד מלמדים? מה קולטים
התלמידים? ומה מאפיין את הידע והתנהגות המידע שלהם?
בפרק הראשון של המחקר  סקירת ספרות  נסקרים בהרחבה מחקרים שבחנו את תפקידם
ותפקודם של צוותי ההוראה ותרומתם האפשרית לביצוע השינוי המתבקש בהקשר לקידום אוריינות
מידע במערכת החינוך .כמו כן ,מוצגים מחקרים אודות יכולות התלמידים והגורמים שעשויים
להשפיע על שיפור הישגיהם בתחום .בהמשך ,מתוארת תכנית התקשוב ,הפועלת בישראל החל משנת
תש"ע ושואפת לקדם בבתי הספר פדגוגיה חדשנית בשילוב 'אוריינות מחשב ומידע' .בסוף פרק זה
מוצגות שאלות המחקר ומטרותיו .בפרק השני מוצגים שיטת המחקר המשולב ),)Mixed methods
כלי המחקר האיכותניים והכמותיים ,משתתפי המחקר ומהלך המחקר .בפרק השלישי מוצגים
ממצאי המחקר לצד הדיון בממצאים .בפרק הרביעי מוצגים דיון מסכם במשמעות הממצאים
והתרומה התיאורטית ,המחקרית והיישומית של המחקר.
אנו מקווים כי אפיון הידע ,הכישורים והמיומנויות הקשורות לאוריינות מידע ,עמם יוצאים
בוגרי בית הספר היסודי בתחום זה ,וההבחנה בינם ובין מיומנויות התקשוב ,יאפשרו לפתח דיון
אודות דרכי ההוראה והלמידה המיטביות להטמעת אוריינות מידע בלמידה .דיון מסוג זה עשוי
להוביל להבנה טובה יותר של דרכי ההוראה והלמידה האפשריות ולגיבוש המלצות לפיתוח שיטות
ופרקטיקות הוראה ,המקדמות את רכישת הכישורים הנדרשים מתלמידינו במאה ה.21 -
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סקירת ספרות
'אוריינות' ,ו'אוריינות מידע'  -מסגרת תיאורטית
מקור המושג 'אוריינות ' בשפה העברית הוא בגמרא ,בביטוי 'בר-אוריין' ,שפירושו 'בקיא בתורה'
(מסכת ברכות דף י"ב) .הביטוי הלועזי הוא '  'Literacyמושג שמקורו במילה הלטינית Literates
שמשמעותה 'אדם לומד' .בעבר התייחס המושג לאדם השולט בקריאה ובכתיבה ברמה גבוהה.
אונסק"ו – ארגון החינוך ,התרבות והמדע של האו"ם ,הגדיר את עשור השנים שבין 2003
ל 2012-כ'עשור האוריינות' ( .)Horton, 2007; Unesco, 2004הארגון רואה באוריינות מידע זכות
אנוש בסיסית ואמצעי התורם לפיתוח החברה המודרנית ( .)Garner, 2006 , Unesco, 2003בעוד
שבעבר נתפס המושג אוריינות כקשור לפיתוח יכולות קריאה וכתיבה בלבד ,הרי שבחברת המידע
נחשב סוג זה של אוריינות ל'אוריינות בסיסית' ( & Horton, 2007, Mioduser, Nachmias,
 .)Forkosh-Baruch, 2008כיום מתייחס המושג לכל סוגי המדיה והטכנולוגיה .התייחסות
לאוריינויות נוספות ,כגון אוריינות דיגיטלית ,אוריינות חזותית ,אוריינות מידע ,ואוריינות מדיה
התפתחה בשדה החינוכי כאשר מחנכים ,מדענים וספרנים זיהו את הצורך בהגדרת מיומנויות
חדשות ,אשר ישתלבו ב התפתחויות שחלו בחברה הכללית  .התפתחויות אלה עיצבו מחדש את
תחום העסקים ,התקשורת והמידע .כך הפך המושג 'אוריינות' למושג המתייחס למערכת
מיומנויות הנדרשות לאדם ללמידה ,לעבודה ,לתקשורת ולהתנהלות יום יומית ).)Hobbs, 2017
טביעת המושג 'אוריינות מידע' מיוחסת לזורקובסקי ,נשיא התאחדות תעשיות המידע
בארצות הברית בשנות ה 70 -של המאה הקודמת ,אשר הגדיר עובדים המשתמשים במידע
כ'אורייני מידע' וזיהה את הצורך לקדם חינוך ולמידה מתוכננת בנושא ).)Zurkowski, 1974
העיסוק המחקרי והפדגוגי ב'אוריינות מידע' רווח במדינות רבות .דו"ח שהוגש לאונסק"ו
בשנת  2013מציג קישורים למאות מקורות בנושא אוריינות מידע בעשרות מדינות ובמגוון שפות
) .)Horton, 2013מחקרים הקשורים באוריינות מידע ,עוסקים בנושאים מגוונים כגון :הגדרת
המושג ומאפייני ם של אורייני מידע בני גילאים שונים וברמות השכלה שונות ( Association of

;)College & Research Libraries, 1989; Doyle, 1994; Eshet-Alkalay & Chazut, 2008
הוראת אוריינות מידע ( ;)Eisenberg, Lowe, & Spitzer, 2004; Kuhlthau, 1987שילוב
אוריינות מידע בסביבת הלמידה הדיגיטלית ,תוך דגש על היבטים קוגניטיביים וחברתיים
(סלומון ;)Eshet-Alkalai, 2004 ;2000 ,והקשרים בין אוריינות מידע ובין מושגים נוספים
העוסקים בהתנהלות עם מידע ( Eisenberg, 2008; Horton, 2013; Shenton & Hay-Gibson,
.)2012 Webber & Johnston, 2000
ארגון  ALA– American Library Associationנטל על עצמו לפתח גישה תיאורטית
ויישומית לאוריינות מידע .ב'דו"ח הועדה הנשיאותית לאוריינות מידע' שהוגש ל ALA
( .)Association of College & Research Libraries, 1989הוגדרו 'אורייני מידע' כ"אנשים שלמדו
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כיצד ללמוד" .הם מסוגלים לזהות באילו נסיבות נדרש מידע ,יודעים לאתר את המידע הדרוש,
להעריך אותו ,לארגנו ולהשתמש בו בצורה מושכלת .אוריינות מידע מוצגת כמיומנות הנדרשת
לכל אדם וחיונית לצורך למידה לאורך החיים ( .)Lifelong learningגישה זו קיבלה חיזוק
במחקרים ובמסמכי מדיניות נוספים ,אשר קישרו אוריינות מידע עם היכולת לנקוט גישה ביקורתית
ולהסיק מסקנות ( )Bundy, 2004ועם היבטים מטה-קוגניטיביים ).(Herring, 2006
ארגון  ACRL – Association of College and Research Librariesתרם תרומה ניכרת
להתפתחות המסגרת המושגית כאשר פרסם את מסמך הסטנדרטים לאוריינות מידע בהשכלה
הגבוהה – ' .'Information Literacy Competency Standards for Higher Educationמסמך
זה הגדיר את תפקיד מערכות החינוך וההשכלה הגבוהה בפיתוח היכולות הכרוכות באוריינות
מידע ,בהקשר לכל תחומי הדעת ,לכל סביבות הלמידה ולכל שלבי החינוך .אוריינות מידע
מאפשרת ללומדים לשלוט בתכנים ,להרחיב את מיומנויות החקר שלהם ולפתח מוכוונות עצמית
ושליטה רבה יותר ביכולות הלמידה ( .)Information literacy competency, 2000בהמשך
נוסחה תפיסה מקיפה יותר של המושג ,תחת הכותרת 'מסגרת מושגית לאוריינות מידע בהשכלה
הגבוהה'  .)2016( 'Framework for Information Literacy' החידוש הוא בראיית אוריינות מידע
כחלק ממערכת של כישורים ,המכונה אוריינות-על ,במקום להתייחס אליה כאל רשימת של
מיומנויות .אוריינות-על דורשת לשלב בין מיומנויות של אוריינות מידע ובין יכולות התנהגותיות,
רגשיות ,קוגניטיביות ומטה-קוגניטיביות .על רקע תפיסה זו מוגדרת אוריינות מידע כ"מערכת של
יכולות הכוללת גילוי רפלקטיבי של מידע ,הבנת האופן שבו המידע מופק ומוערך ושימוש במידע
ליצירת ידע חדש ולצורך השתתפות בקהילות למידה באופן אתי" ( Association of College and
.)Research Libraries, 2016, page 12
בהתפתחות המסגרות המושגיות בולטת תרומתה של הגישה המחקרית ,המתייחסת
לאוריינות דיגטלית .גישה זו תרמה לשינוי תפיסתי ,שהוביל להרחבת הגישה המסורתית
לאוריינות ולהתאמתה לעידן המידע .המושג 'אוריינות דיגיטלית' זכה להגדרות מרובות ,הנעות
על רצף ,החל מיכולת שימוש טכנית במחשב ועד להתייחסות לרמות גבוהות של מיומנויות חשיבה
וקוגניציה ) .(Herring, 2006קבוצת חוקרים מטעם  ALAמגדירה אוריינות דיגיטלית כיכולת
להשתמש בטכנולוגיה מידע ותקשורת ( )ICTכדי לאתר ,להעריך ,ליצור ולעביר מידע ,מה שדורש
מיומנויות טכנולוגיות ושכליות כאחד ( .)Visser, 2012ניכר כי הגדרה זו מתייחסת למאפיינים
הכלולים בהגדרה המקובלת של אוריינות מידע ,תוך דגש על התפתחות הטכנולוגיה וההתרחבות
העצומה של התוכן הדיגיטלי.
אחד המודלים המובילים בתחום הוא המודל התיאורטי ההוליסי שפיתח עשת-אלקלעי
(  .)Eshet-Alkalai, 2004מודל זה מתייחס לאוריינות דיגיטלית כמיומנות קוגניטיבית ,הדורשת,
מעבר ליכולת טכנית ,גם יכולת אסטרטגיות וחברתיות-רגשיות .עשת-אלקלעי הציע להתייחס אל
אוריינות דיגיטלית כאל אוסף של מיומנות חשיבה מסוג חדש ,המקיף את כל מיומנויות החשיבה
שהפרט מפעיל בעבודתו בסביבה דיגיטלית .על פי הגדרתו אוריינות מידע (אותה הוא מכנה 'חשיבת
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מידע') הנה רכיב אחד ,בין ששת הרכיבים של אוריינות דיגיטלית .חמשת הרכיבים הנוספים הם:
חשיבה צילומית-חזותית – עיבוד מידע רב במהירות וביעילות; חשיבה מסתעפת – הבניית ידע באופן
לא ליניארי; חשיבת שעתוק  יכולת ליצור יצירות מקוריות בעזרת שילוב פיסות מידע; חשיבה
חברתית-רגשית – יכולת לחשוב בצורה ביקורתית ,אנליטית ,ובוגרת; חשיבת זמן אמת  עיבוד מידע
וקבלת החלטות בחיי היום יום (.)Aviram & Eshet-Alkalay, 2006 ;Eshet-Alkalai, 2004
בעשור השני של המאה ה  21-התפתחה גישה מחקרית המבקשת ליצור הכללה רחבה יותר
המושג אוריינות תחת הכותרת  - Meta literacyאוריינות-על (.)Mackey & Jacobson, 2011
על פי תפיסה זו ,לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות-דיגיטליות והשפעתן התרבותית והחברתית ,עלינו
לעדכן את הגישה המסורתית לאוריינות ולהרחיבה .אוריינות-על כוללת ,בנוסף להגדרות
המקובלות של אוריינות מידע ,התייחסות להפקת מידע בקבוצה ושיתופו עם אחרים בסביבה
דיגיטלית ,הסתגלות מתמדת לטכנולוגיות חדשות ,הפעלת חשיבה ביקורתית ויכולת רפלקטיבית.
כאמור לעיל ,המודלים והמסגרות המושגיות העוסקות באוריינות דיגטילית או באוריינות-על,
מתייחסות למרכיבים שונים של אוריינות בעידן המידע .עם זאת ,מאחר שאוריינות דיגיטלית כרוכה
מעצם טבעה בשימוש בכלים דיגיטליים וטכנולוגיים ,הרי שבכל המודלים קיימת התייחסות
לאוריינות טכנולוגית ,המכונה באנגלית ',ICT– 'Information and Communication Technology
) (Christensson, 2010ובעברית 'תקשוב' (אלגלי וקלמן.)2011 ,
לעיתים ,קיימת אי-הבחנה בין 'אוריינות תקשוב' לבין 'אוריינות מידע' .חוקרים שבחנו את
מיומנויות התקשוב של תלמידי בתי ספר יסודי בבלגיה ,הגדירו מיומנויות תקשוב כיכולת למידה
ועיבוד מידע מסדר גבוה המשלבת כישורים טכניים ויישומיים ( Aesaert, van Braak, Van
 .)Nijlen, & Vanderlinde, 2015זוהי הגדרה רחבה ביותר ,שאיננה לוקחת בחשבון את הצורך
להבחין בין המיומנויות .כמתואר במסמך שהוגש לקראת ועידת אונסק"ו בפריס ( )2008בחברת
המידע המודרנית רכישת כישורים ,הכרוכים הן באוריינות מידע והן בתקשוב ,היא תנאי הכרחי
להצלחה .התקשוב מאפשר לבצע קלט ופלט של מידע באמצעים טכנולוגיים ,אך כדי להפיצו
ולהשתמש בו בצורה מושכלת ,נדרשת יכולת לארגן ,לאתר ולהעריך את המידע ,תוך שימוש
בכישורים קוגניטיביים וחשיבה ביקורתית .בחברות מפותחות אוריינות מידע ואמצעי התקשוב
משלימים זה את זה ,כיוון שהטכנולוגיה הדיגיטלית ומאגרי המידע האלקטרוניים הם המקור
העיקרי למידע ,לכן יש לפתח כישורים קוגניטיביים לצד כישורים טכנולוגיים ,כדי לגשת למידע
ולהשתמש בו ביעילות ( .)Catts & Lau, 2008להבחנה זו ,השלכה ניכרת על החינוך בתקופתנו,
כיוון שאספקת תשתיות תקשוב והדרכה לתפעולן ,הן התחלה חשובה ,אך אינן מהוות ,כשלעצמן,
תנאי מספיק לשינוי דרכי ההוראה והלמידה ולקידום רפורמות חינוכיות ( Bruce, 2004; Wastiau
.)et al., 2013; Xu & Chen, 2016
גישות מחקריות נוספות ,ביקשו לחבר בין אוריינות טכנולוגית ובין אוריינות מידע .כך
התפתח המושג 'אוריינות מחשב ומידע'  .CIL  Computer Information Literacy מושג
שפיתחו פריילון ואינלי ) ,(Fraillon & Ainley, 2013כרקע למחקר International Computers
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 .ICILS  Information Literacy Studyלתפיסתם ,המושג שהציעו מאחד ומשלב בין מיומנויות
מידע לבין מיומנויות מחשב ולכן ראוי לשמש בסיס למחקר השוואתי בין לאומי.
אוריינות מחשב ומידע ( )CILעוסקת ביכולתו של הפרט להשתמש במחשבים כדי לחקור,
ליצור ולתקשר ,על מנת להשתתף באפקטיביות בחיי הבית ,בית הספר ,מקום העבודה והקהילה.
 CILמחבר בין יכולת טכנית (אוריינות מחשב) ליכולת אינטלקטואלית (סוגי אוריינות ובהם
אוריינות מידע) ובאמצעות חיבור זה מתפתחת תקשורת ברמה גבוהה ,המתעלה מעל מרכיביה
הראשוניים .בהסתמך על הגדרה זו חולק המושג  CILלשני צירים :ציר ' .1איסוף וניהול מידע'
– כולל מיומנות טכנית של שימוש במחשב וניהול מידע ,וגם יכולת אינטלקטואלית של נגישות
למידע והערכת מידע; ציר ' .2הפקת מידע והחלפת מידע' – כולל מיומנות של הפצת מידע ,יצירת
מידע ושיתוף במידע

(2013

 .(Fraillon & Aingley,המושג  CILחשוב לענייננו ,כיוון שמשרד

החינוך הישראלי אימץ אותו כחלק מ'תכנית התקשוב להתאמת מערכת החינוך למאה ה'21 -
(משרד החינוך.)2013 ,
מושג נוסף הקשור ל'אוריינות מידע' ,ורלוונטי למחקר זה ,הוא המושג 'התנהגות מידע'
( .)Information Behaviorתחום זה בא לתאר כיצד אנשים צורכים ,מחפשים ,מנהלים ,מפיצים
ומשתמשים במידע בהקשרים שונים .וילסון הגדיר התנהגות מידע כמכלול ההתנהגות האנושית
ביחס למקורות וערוצי מידע (.)Wilson, 2000הוא סיווג את התנהגות המידע לארבעה תהליכים
מן המוכלל אל הממוקד :התנהגות מידע כללית (  )Information Behaviorמתייחסת לצריכת
מידע באופן פעיל אך גם באופן סביל ,כגון צפייה בטלוויזיה או שיחה עם אנשים אחרים; התנהגות
חיפוש מידע (  )Information Seeking Behaviorתהליך מכוון של חיפוש מידע לתכלית
מסוימת; התנהגות איתור מידע (  )Information Searching Behaviorפעולות ואינטראקציות
שאדם מבצע בפועל ותהליכי החשיבה המעורבים במהלכים לאיתור המידע הדרוש; התנהגות
שימוש במידע (  )Information Use Behaviorהפעולות המעשיות והמנטליות המעורבות
במיזוג מידע חדש לבסיס ידע קיים .פטיגרו ( )Pettigrewהמשיכה קו זה ,כאשר קבעה כי התנהגות
מידע שואלת כיצד אנשים הנזקקים למידע ,מחפשים ,משתפים ומשתמשים במידע בהקשרים
שונים (.)Pettigrew, Fidel, & Bruce, 2001
במסגרת המחקר על התנהגות מידע פותחו מודלים רבים ,המנסים לאפיין ולהסביר את
התנהגות המידע ,או את התנהגות חיפוש המידע ,של בני האדם בהתייחס לפעולות ,המחשבות
והרגשות המשפיעים על התהליך .אחד המודלים הידועים ביותר הוא מודל ' The Information
 )ISP( 'Search Processשל  .Kuhlthauזהו מודל הוליסטי בן שישה שלבים המתייחס לרובד
הקוגניטיבי ,הרגשי והאקטיבי של המשתמש ,המצוי בהליך של חיפוש מידע (.)Kuhlthau, 1991
על אף הקרבה המתבקשת בין 'אוריינות מידע' ו'התנהגות מידע' ,התפתחו שני המושגים
בקווים מקבילים ובהקשר לדיסציפלינות שונות .חוקרים אחדים עמדו על הפער בין הוראת
אוריינות מידע ובין המחקר שבוצע בנושא התנהגות מידע והראו שהפוטנציאל של התיאוריות
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והמודלים ,הקשורים בהתנהגות מידע ,אינו מנוצל לחינוך המשתמשים לצרוך מידע באופן מושכל
ויעיל ( .)Shenton & Hay-Gibson, 2012תופעה זו מושפעת מכך שמודלים של התנהגות מידע
עוסקים בדרך כלל בנקודת המבט של הלומדים ובוחנים מה עושה המשתמש ,צרכן המידע ,לכן
הם מדגישים היבטים פסיכולוגיים ורגשיים .מודלים של התנהגות מידע אינם מתייחסים בדרך
כלל לתוצאות ההתנהגות ( .)Ishimura, 2013לעומת זאת ,מודלים של אוריינות מידע מתמקדים
בנקודת המבט של המלמדים ומנסים להגדיר מה צריך ללמד את המשתמשים כדי שיצליחו
להתנהל עם מידע בצורה יעילה ומושכלת .אלו הם מודלים תהליכיים ,אשר מצופה כי הלומדים
יתנסו בהם ,יפנימו את השיטה ויעשו בה שימוש.)Shenton & Hay-Gibson, 2012( 1
על אף הבדלים אלה ,מצביעים חוקרים המתמחים באוריינות מידע ,על הקרבה בין המושגים
ועל הצורך לחבר ביניהם ) .(Bilal & Beheshti, 2014לאו ואייזנברג (  )Lowe & Eisenbergיצרו
טבלת השוואה בין מודלים תהליכיים של מיומנויות מידע והראו כי קיים דמיון רב בין שלבי התהליך
שפיתחה קולטאו ( )Kuhlthau, 1991ובין מודלים תהליכיים של אוריינות מידע .לטענתם המודלים
ההתנהגותיים מהווים מפת דרכים להטמעה והוראה של מיומנויות מידע בתכנית הלימודים
( .)Fisher, Erdelez, & McKechnie, 2005שנטון והאי-גיבסון ()Shenton & Hay-Gibson, 2012
מציעים לראות את המשותף בין שני המושגים ולהתייחס אליהם כאל תחומים המשלימים זה את
זה ומתקיימים בהרמוניה ,מאחר שלמעשה ,כדי שאדם יהפוך לאוריין מידע ,עליו לפתח התנהגות
חיפוש מידע יעילה .אישימורה ) ,)Ishimura, 2013שבדק את הקשר בין התנהגות מידע של
סטודנטים יפנים הלומדים במדינה זרה ובין הצלחתם במטלות אוריינות מידע ,הצביע על הדמיון בין
הסטנדרטים לאוריינות מידע של  ACRLובין מודל התנהגות המידע של וילסון :שניהם עוסקים
בהגדרת הצורך במידע  ,באיתור מידע ובשימוש במידע על פי צורך .הוא מצא שמרכיבים באוריינות
המידע של משתתפי המחקר השפיעו על התנהגות המידע שלהם והסיק שראיית 'התנהגות מידע'
ו'אוריינות מידע' כתופעות משלימות עשויה לסייע להצגת תמונה שלמה יותר של יכולות הלמידה של
הסטודנטים .במחקר אודות מודל   BATמודל אוריינות מידע שפיתחה  Nessetעבור תלמידים
צעירים  היא המחישה את חשיבות השילוב בין שני התחומים ) (Bilal & Beheshti, 2014בעיקר
בהקשר לשלב חיפוש המידע .לטענתה מורים בבית הספר היסודי נוטים להתעלם מן הצורך לפתח
אצל תלמידיהם יכולות חיפוש מידע ומעדיפים להציג להם את מקורות המידע שבחרו עבורם.

ממושג לתפיסה כוללת
התפתחות הטכנולוגיה ,הגברת כמות המידע ,הנגישות אליו ותפוצתו ,הובילו להתפתחות 'אוריינות
מידע' ממושג לתפיסה כוללת (.)Bruce, 2000; Chevillotte,2009; Webber & Johnston, 2000
אוריינות מידע זוכה להתייחסות במחקר בהקשר לתחומים רבים כגון חינוך ,ספרנות ,עבודה,
עסקים ,וחיי היום יום ) .(Todd, 2017ניתוח מקורות מידע אקדמיים שעסקו באוריינות מידע
 1פירוט על המודלים העוסקים באוריינות מידע ראה להלן.
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במאגר  Web of Scienceהצביע על מגמת עליה במספר המחקרים ,כאשר הנושאים שנחקרו במידה
הרבה ביותר בהקשר לאוריינות מידע היו פער דיגיטלי ,אוריינות מדיה ,פדגוגיה ,השכלה גבוהה
וחשיבה מסדר גבוה ( .)Kolle, 2017כמו כן ,ניכרת התפתחות השימוש במושג לתחומים נוספים
ובעיקר בתחום הבריאות והרפואה ( .)Aharony, 2010אונסק"ו אימץ את המושג 'אוריינות מידע'
כתפיסה כוללת ,כיוון שהיא משמשת נקודת מפגש בין דיסציפלינות רבות ומקדמת את הרעיון שעל
אזרחים ,קהילות ואומות לפתח מערך חדש של עמדות ,מיומנויות וידע בהקשר ליצירה ,נגישות,
ארגון ,והערכה של נתונים ומידע (.)Horton, 2013
הרינג ) (Herring, 2006עסק בשאלה האם אוריינות מידע ,כמושג ,שמבחינה כרונולוגית
קדם למושג אוריינות דיגיטלית ,התיישן ונטמע בתוך אוריינות דיגיטלית? הוא מוכיח ,על סמך
סקירת מחקרים קודמים ,כי ההפך הוא הנכון :אוריינות מידע היא זו שמכילה את האוריינות
הדיגיטלית ,כיוון שבמשמעותה הכוללת ,היא עומדת מעל להתפתחות הטכנולוגית ומכילה את
שאר סוגי האוריינות ) .(Bundy, 2004; Doyle1994; Herring, 2006במובן זה ניתן לתאר
אוריינות מידע כ'מושג מטריה' ,אשר תחת חופתו חוסים שאר סוגי האוריינות ).(Breivik, 2005
על אף ההבדלים בין הגישות ,נמצא כי בהגדרת אוריינות מידע ,רב המשותף על המפריד.
אוסו-אנסה ( ,)Owusu-Ansah, 2005שניתח הגדרות שונות ואת הדיון סביבן ,קבע שמרבית
ההגדרות ,שנוסחו במדינות שונות ולמטרות שונות ,מבוססות על הגדרת  ALAמשנת 1989
ושבפועל קיימים הבדלים מזעריים וחסרי משמעות בין הנוסחים השונים .הוא קרא להקדיש את
האנרגיות והפעילות האינטלקטואלית לחיפוש דרכים לקידום אוריינות מידע והטמעתה בבתי
הספר ובאקדמיה .אייזנברג ) (Eisenberg, 2008ערך השוואה בין מודלים שונים .מסקנתו היא,
כי נמצא דמיון רב בנושא וקיימת יותר הסכמה ,מאשר מחלוקת .במיוחד בולטת ההסכמה
שאוריינות מידע עוסקת בתהליך (ולא במיומנויות נפרדות) ,מתייחסת לאירועים הקשורים זה בזה,
תוך הבנה שמדובר בצורת חשיבה רפלקטיבית אודות השימוש במידע.
במחקר עדכני יותר ,שפרסמו לאחרונה חוקרים מבלגיה ,בוצע ניתוח השוואתי של 13
מודלים העוסקים באוריינות דיגיטלית ,ש פורסמו בספרות האקדמית בין השנים .2004-2014
החוקרים איתרו במודלים אלה  39מאפיינים של אוריינות דיגיטלית ובשלב הבא בדקו אילו
מ אפיינים נכללים ברוב המודלים ואילו במיעוטם בלבד .הניתוח העלה כי בכל המודלים מודגש
ההיבט הטכנולוגי לצד וההיבט המידעני .המאפיינים שנמצאו לפחות ב 12 -מתוך  13המודלים
הם :שימוש בתוכנות ובכלים דיגיטליים ,זיהוי צורך במידע ובחירתו ,חיפוש מידע ,ניתוח והערכה
של מידע ,יצירה ועריכה של ידע חדש ,שיתוף תכנים ,העברת מסרים באמצעות תקשורת מקוונת,
הבנת המסרים והתנהגות אתית ברשת האינטרנט ( .)Iordache, Mariën, & Baelden, 2017נקל
להבחין כי בין המאפיינים בולטים במיוחד המרכיבים של אוריינות מידע.
גישות חדשניות אלה באות לידי ביטוי גם בשינוי התפיסה של ארגון  ,ACRLאשר נוטה
להתייחס להיבטים רחבים יותר של המושג.
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הגדרת 'אוריינות מידע' במחקר הנוכחי
במדינות שונות כונה המושג 'אוריינות מידע' בשמות שונים ) .)Horton, 2013בישראל ,בשנות ה-
 90ובראשית שנות ה ,2000 -הביטוי המקובל לתיאור 'אוריינות מידע' היה 'מידענות' או 'מידענות
מתוקשבת' .זהו המושג השגור במסמכי מדיניות של משרד החינוך הישראלי' :דו"ח הוועדה
להגדרת מדיניות התקשוב במערכת החינוך' (' ,)2000סטנדרטים במידענות' (' ,)2004למידה
בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי' (' ,)2008מידענות – מתווה לפיתוח תהליכים מידעניים' (.)2009
בחינת ההגדרות מוכיחה שבמסמכים אלה מדובר על היכולות והמיומנויות שנכללות בהגדרות
המקובלות של אוריינות מידע ,שקבע ארגון ( ALAיועד ומלמד ;2009 ,מלמד ,גל ,סגן ,ובכר.)2004 ,
בשנים האחרונות ,חדר לשפה העברית המושג 'אוריינות מידע' לצד המונח מידענות (שרצר.)2014 ,
במחקר זה נתייחס לאוריינות מידע כאל גישה חינוכית ,השואפת לפתח תלמיד אוטונומי
בעל מכוונות עצמית בלמידה ויודע להבנות לעצמו את הידע (יועד ומלמד .)2009 ,בהסתמך על
הגדרת  )1989( ALAנגדיר אוריינות מידע כ"אוסף של מיומנויות הנדרש כדי לזהות ,לאתר,
להעריך ,ולהפיץ מידע ממקורות שונים ולעשות בו שימוש" .נגדיר 'אוריין מידע' כאדם אשר :א.
מסוגל לזהות את הנסיבות שבהן הוא זקוק למידע ,לצורך התמודדות עם סוגיות שונות ופתרון
בעיות; ב .מסוגל לאתר ,להעריך ,לארגן ,ולעשות שימוש מושכל במידע זה ( Association of College

.)& Research Libraries, 1989, page 1
במובן הביצועי נראה אוריינות מידע כתהליך של פתרון בעיות הדורשות מידע ומאופיין
ברצף של פעולות הקשורות זו בזו ) .(Beheshti & Large, 2013תהליך זה ,שניתן לכנות "התהליך
המידעני" (יועד ומלמד ,2009 ,עמ'  )6כולל חמישה שלבים .כל שלב עומד בפני עצמו ,אך גם נגזר
מן השלבים הקודמים ,מושפע מהם ומשפיע עליהם ועל השלבים הבאים (יועד ומלמד;2009 ,
מלמד וגולדשטיין ;2017 ,פיטרסה ,סנטו ,וגרינברג .)2017 ,השלב הראשון 'הגדרת הצורך במידע'
 כולל היכרות עם מרכיבי הבעיה ,ניסוח שאלות המכוונות לפתרון ,זיהוי מושגי מפתח והיכרות
עם סוגי מידע וכלים לאיתור המידע הדרוש .השלב השני' ,חיפוש מידע'  מתייחס לתהליך איתור
המידע הרלוונטי בהתאם לצורך שהוגדר ,תוך שימוש בכלי חיפוש ובאסטרטגיות חיפוש
מתאימות .השלב השלישי' ,הערכת מידע'  מתייחס לסיווג וסינון התכנים שאותרו בשלב
הקודם ,תו ך הפעלת חשיבה ביקורתית ,על פי מידת התאמתם לצורך שהוגדר וקריטריונים
נוספים כגון אמינות ,תוקף ודיוק .השלב הרביעי' ,מיזוג ועיבוד מידע' – מתייחס לתהליך יצירת
התוצר ,המבוסס על המידע שנאסף ואומת ועיבודו לידע חדש .השלב החמישי ,הצגת המידע
והפצתו  מתייחס להצגה ולהפצה בדרכים שונות ומגוונות בהתאם לצורך ,לקהל היעד
ולאמצעים העומדים לרשות המציג .במחקר זה נתייחס לשלושת השלבים הראשונים בלבד.
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גישות לשילוב תקשוב ואוריינות מידע בהוראה ובלמידה
בעשורים האחרונים הוקצו בעולם משאבים רבים לביצוע תכניות חינוכיות משלובות תקשוב,
מדיניות שהובילה לעלייה תלולה במספר המחשבים ובנגישות לאינטרנט בבתי הספר בעולם
ובישראל (וורגן  ;2010מיודוסר ,נחמיאס ,טובין ,ופורקוש .)Wastiau et al., 2013 ;2006 ,כיום,
למרבית המורים יש מחשבים אישיים ,והם שולטים במיומנויות הטכניות הנחוצות להפעלתם
(מלמד ;2010 ,נוסן ,בלאו ופלד .)2013 ,סקר של אונסק"ו הציג כבר בסוף העשור הראשון של
שנות ה 2000 -נתונים המצביעים על מגמת הגידול במספר המחשבים ובנפח החיבור לאינטרנט
במוסדות חינוך בעולם כולו ( ,)International Telecommunication Union, 2010בדומה למחקר
בארצות הברית שפורסם באותה שנה והצביע על מגמה דומה (.)Gray, Thomas & Lewis, 2010
מאחר שהטכנולוגיה ,הנגישות אליה ועצם קיומה בבתי הספר הפכו לעובדה קיימת ,נחלשו
המגמות ,שהתקיימו בעבר ,להתייחס לטכנולוגיה עצמה כאל חדשנות (מיודוסר ואחרים.)2006 ,
בסקר שהתקיים בשנת  2011במערכות חינוך ב 30 -מדינות באירופה (,)Wastiau et al., 2013
נמצא כי יותר מ 70% -מן המורים גילו יחס חיובי ,או חיובי מאד ,בנושא הרלוונטיות וההשפעה
לטובה של  ICTעל תלמידים בעלי סגנונות למידה שונים .החוקרים הגיעו למסקנה כי אין עוד
צורך לשכנע מורים ומנהלי בתי ספר בחיוניות התקשוב לשיפור ההוראה והלמידה .בימינו קיימת
הסכמה ,כי שילוב נכון ומושכל של פדגוגיה וטכנולוגיה תורם להישגי התלמידים והופך את
הלמידה לרלוונטית ועדכנית (רותם .)2012 ,עם זאת ,מחקרים הוכיחו ,כי הקיום הפיזי של אמצעי
תקשוב והתשתיות להפעלתם בבתי הספר ,אינו מקדם בהכרח את הלמידה (רותם ופלד.)2008 ,
במקרי ם רבים התקשוב מנוצל לשימור דרכי הוראה ולמידה מסורתיות ולא כמנוף לקידום
פרדיגמות חדשניות בהוראה (מיודוסר ,נחמיאס ,ופורקוש-ברוך ;2009 ,מלמד.)Bruce, 2004 ;2010 ,
המבחן הבינלאומי פיז"ה ()PISA - Program for International Student Assessment
מתקיים אחת לשלוש שנים במדינות ה ( OECD -הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי) ובוחן
תלמידים בכיתות ט' באוריינות קריאה ,מתמטיקה ומדעים .בשנת  2012בוצע המחקר ,לראשונה,
באמצעות מחשבים וכלל התייחסות לאוריינות קריאה דיגיטלית .עורכי המחקר הופתעו לגלות כי
דווקא התלמידים במדינות שבהן דווח על היקף נמוך של שימוש בתקשוב בבית הספר – כגון ,קוריאה
הדרומית ושנחאי-סין – הגיעו להישגים הגבוהים ביותר במבחני הקריאה הדיגיטלית והמתמטיקה.
לעומת זאת ,במדינות שהשקיעו רבות בשילוב טכנולוגיות תקשוב בהוראה ,לא נמצא שיפור בהישגי
התלמידים במקצועות הקריאה ,המתמטיקה והמדע ( .)OECD, 2015עורכי המחקר הסיקו שהקשר
בין תלמידים ,מחשבים ולמידה אינו קשר ישיר ופשוט .יש עדיין צורך לחקור את הנושא ,כדי להבין
את האופן שבו טכנולוגיית התקשוב עשויה לתרום ללמידה ולהוראה ולממש את הפוטנציאל שלה.
טיעון זה חשוב ביותר בהקשר לעיסוק בהשפעת התקשוב על קידום יכולות התלמידים בתחומי הדעת
השונים .עם זאת ,יש חשיבות לשאלה כיצד בוחנים השפעה זו .העמקה בקריאה של תיאור המבחנים
המתוקשבים שנכללו במחקר פיז"ה  ,)OECD, 2013( 2012מגלה כי המבחן נערך במתכונת 'סגורה',
שלא אפשרה נגישות לאינטרנט ולכן לא ייצגה את השימוש המקובל ברשת הפתוחה והבלתי

11

מבוקרת .מחברי הדו"ח עצמם מודים שהמבחן דרש מיומנויות מחשב בסיסיות בלבד ,כגון שימוש
במקלדת ובעכבר (.)OECD, 2013
עצם השליטה של צעירים בימינו בטכנולוגיות מורכבות ,אינה מבטיחה שימוש מושכל
במיומנויות שהטכנולוגיה מאפשרת ) .(Beheshti & Large, 2013המושג 'ילידים דיגיטליים',
שטבע פרנסקי ( )Prenskyבשנת  ,2001מתייחס לאנשים שנולדו החל משנות ה 80 -של המאה ה-
 20וגדלו בסביבה עתירת טכנולוגיה .על פי פרנסקי ,החשיפה המתמדת לטכנולוגיה תורמת לכך
שילידים דיגיטליים מאמצים בקלות את השינויים הטכנולוגיים ומסתגלים אליהם בזריזות.
אולם שני מחקרים שבוצעו לאחרונה בקרב סטודנטים בשתי מדינות שונות סתרו עמדה זו ,כאשר
הגיעו למסקנה דומה :תכונות של 'ילידות דיגיטלית' כשלעצמן אינן מנבאות יכולת באוריינות
מידע ( .)Çoklar, Yaman, & Yurdakul, 2016; Šorgo, 2016בשני המחקרים הגיעו למסקנה
כי יש לחזק את מיומנויות המידע של הסטודנטים באמצעות קורסים ייעודיים ,שיעסקו באופן
ישיר בהקניית מיומנויות אוריינות מידע .במחקר שהתקיים בטורקיה ,בו השתתפו פרחי הוראה
( ,)Çoklar, Yaman, & Yurdakul, 2016הודגש הצורך לחזק מיומנויות אלה במסגרת ההכשרה
להוראה בקרב הצעירים ,העתידים לעבוד כמורים בבתי הספר ולא להניח כי בהיותם 'ילידים
דיגיטליים' הם י ידעו באופן טבעי כיצד להקנות מיומנויות מידע לתלמידיהם .בהקשר זה קיימת
סכנה שתלמידים יפתחו 'פער דיגיטלי מסדר שני'  פער הנוצר בתוך קבוצת משתמשי האינטרנט,
בין השולטים במיומנויות דיגיטליות באופן מושכל ,לבין השולטים במיומנויות אלו באופן בסיסי
וחלקי בלבד (דרור וסער.)Hargittai, 2002 ;2012 ,
קבוצת חוקרים ,שסקרה עשרות מקורות מידע אקדמיים ,העוסקים במונח 'ילידים
דיגיטליים' קראה לזנוח את המושג ולהחליפו במונח 'לומדים דיגיטליים' .הם מצאו כי רוב
המחקרים שנכתבו בנושא הגיעו למסקנה שעל אף הביטחון העצמי של תלמידים בשליטתם
בטכנולוגיה ,היכולת שהפגינו בפועל ,נמוכה יותר .במרבית המחקרים היכולות להעריך מידע
ולהשתמש במקורות מידע נמצאו כיכולות הנמוכות ביותר .החוקרים הגיעו למסקנה כי שנת
הלידה אינה מצביעה בהכרח על בעלי יכולות דיגיטליות גבוהות .לכן ,הם מציעים מונח חלופי 
'לומדים דיגיטליים' ,המכוון לשימוש שעושה האדם בטכנולוגיה לצרכי למידה וליצירת תוכן
דיגיטלי (.)Gallardo-Echenique, Marqués-Molías, Bullen, & Strijbos, 2015
שילוב תקשוב ואוריינות המידע בבתי הספר כרוך בהטמעת שינוי בדרכי ההוראה והלמידה
(ודמני .)2012 ,אבידב-אונגר ועשת-אלקלעי ((Avidov-Ungar & Eshet-Alkakay, 2011
מעמידים שני מודלים זה מול זה ' :מודל חדשנות כוללת' ( )Innovation Comprehensiveו'מודל
איי-חדשנות' ( )Innovation of Islandsבמודל 'חדשנות כוללת' ,החדשנות מקיפה את כל רובדי
הארגון ,שואפת להשפיע על הערכים והנחות היסוד של הארגון ואף לחולל שינוי פרדיגמה .לטענת
החוקרים ,המודל המקובל במערכות חינוך רבות בשנים האחרונות הוא דווקא 'מודל איי-
החדשנות' .מודל זה מאופיין בניסיון להטמיע את דפוסי הלמידה החדשניים במספר קטן של בתי
ספר ,או בתחומי לימוד מסוימים ,בציפייה שאלו יהוו מודל לחיקוי והחדשנות הטכנולוגית
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תחלחל לכלל הארגון ותוביל לתרבות ארגונית חדשה .איי-החדשנות עשויים להיווצר מ'למטה-
למעלה' – יוזמות של בתי ספר או מורים בעלי ענין ושאיפה לחדשנות ,או מ'למעלה-למטה' –
כמדיניות מוכתבת מטעם מנהלי המערכת .החוקרים מצאו כי בדרך כלל איי-החדשנות נכשלים
בהנחלת החדשנות לכלל הארגון ובמעבר לחדשנות כוללת ,כאשר מדובר בהטמעת חדשנות
טכנולוגית .מסקנתם היא כי ארגון השואף להטמיע חדשנות טכנולוגית צריך לבחון את התאמת
מודל ההטמעה לתרבות הארגונית שבו היא מוטמעת .במידה שנבחר מודל של איי-חדשנות ,יש
לדאוג שמפעיליו יקיימו שיח קבוע עם סביבתם הפנים-ארגונית והחוץ-ארגונית (Avidov-
.)Ungar & Eshet-Alkakay, 2011
מודל נוסף בהקשר זה מתואר במאמרו של הרפז ( ,)2009המציע ליצור סינתזה בין 'חינוך
ישן' ,בו תכנית הלימודים במרכז ותפקיד המורה נתפס כ'מעביר ידע' ובין 'חינוך חדש' ,בו התלמיד
במרכז והמורה נתפס כגורם שולי .הרפז מציע מודל שלישי ,המשלב בין שתי הגישות ומכונה
'קהילת לומדים' .על פי מודל זה ,במקום תחרות על שליטה בידע בין התלמידים למורים,
מתקיימת חתירה משותפת למשמעות ,להבנה ולהבניית ידע .התלמידים משתתפים בתהליך עד
לגבול כשירתם .המורים מתפקדים כתורמי ידע לדיון לצד מקורות ידע נוספים .המחשב משמש
אמצעי עזר לגיבוש הקהילה וליצירת תהליכי משוב והערכה.
שני המודלים ,שנסקרו לעיל ,מהווים דוגמה לטיעון כי בכדי לשלב בהצלחה את החדשנות
הגלומה בטכנולוגיה ,יש להיערך לשינוי מהותי בפדגוגיה של ההוראה ולהקדיש חשיבה רבה
ותכנון לבנייה ולהתאמה של בתי הספר לשינוי המתבקש .כמו כן מודלים אלה מדגישים את
תפקיד הנהלת הארגון בליווי המעורבים בתהליך והפעלת מנגנוני בקרה ופיקוח לאורך זמן.
פיטרסה ( ,)2011שחקרה את הקשר בין דפוסי אימוץ החדשנות במוסדות אקדמיים ובין דפוסי
אימוץ החדשנות על ידי סגל ההוראה באותם המוסדות ,הגיעה למסקנה דומה ,כאשר הצביעה
על משמעות התרבות הארגונית להטמעת החדשנות .ממצאי המחקר העלו כי התקנת תשתיות
טכנולוגיות ומתן הזדמנות לחברי הסגל הם גורמים חשובים ,אך כדי ליצור דפוסים של חדשנות
מתמדת יש לבצע פיקוח ובקרה מכוונים וסדירים (פיטרסה.)2011 ,

אוריינות מידע ולמידה
הקשר בין אוריינות מידע ולמידה נגזר מעצם הגדרת אורייני מידע כ'אנשים שלמדו כיצד ללמוד'.
חוקרים סבורים ,כי אחד היעדים העליונים של מערכת החינוך בעידן המידע הוא להכשיר
תלמידים מגיל צעיר לחיים בחברה עתירת מידע ותקשורת ,וללמדם להפיק תועלת מן המידע
(יועד ומלמד ;2009 ,סלומון .)Eisenberg at el., 2004 ;2000 ,בתהליך ההוראה יש לסייע לתלמידים
לפתח אסטרטגיות חשיבה ,שתומכות בהעברה של הכישורים הנלמדים במקצוע מסוים לעולמות
תוכן שונים ולאורך זמן (.)Walraven, Brand-Gruwel, & Boshuizen, 2009
משמעותה של אוריינות מידע לחינוך נעוצה בפוטנציאל שלה לעודד למידה מעמיקה ,לפתח
יכולת למידה עצמית ,מוכוונות עצמית ולמידה מתמדת ) .(Bruce, 2004אוריינות מידע קשורה
בלמידה משמעותית ועתירת הבנה ,כיוון שתהליכי הלמידה הקשורים בה הינם תהליכים גנריים
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ואינטר-דיסציפלינריים (זוהר ;2011 ,יועד ומלמד ;2009 ,סלומון .)2000 ,השימוש הגובר בטכנולוגיה
דיגיטלית ובאינטרנט כמקור מידע ,אינו תורם כשלעצמו לקידום אוריינות המידע ,כיוון שהוא
מאופיין בצריכת מידע פאסיבית .מכאן שעומד בפנינו אתגר למידה מסוג חדש (ברזילי.)2013 ,
לפיתוח כישורי אוריינות מידע עשויה להיות השפעה טובה הן על המורים והן על תלמידיהם.
מחקר אודות מורים שהצטרפו ל'תכנית התקשוב' מצא כי מידת השליטה של המורים באוריינות
מחשב ומידע משפיעה על יכולת הבניית הידע של המורים בסביבה מתוקשבת .בעקבות המחקר
הומלץ לפתח ולקדם בקרב המורים מיומנויות אלה באופן שיטתי ,כחלק אינטגרלי מתהליכי
הפיתוח המקצועי של המורים (דיין ,מגן-נגר ,ונחמיה .)2013 ,בהקשר לתלמידים ,נטען כי שימוש
מושכל בכישורים של אוריינות מידע ,עשוי להוציא את התלמיד מתפקידו הפאסיבי ,כפי שמקובל
בשיטת ההוראה המסורתית (זוהר .)2011 ,התלמיד יהפוך לאקטיבי ,מה שיחייב אותו להתמודד
עם שאלות ,סוגיות ודילמות ,שאין להן תשובות מן המוכן (יועד ומלמד.)2009 ,

שילוב אוריינות מידע בתכנית הלימודים
תכניות הלימודים הן מכלול הידע המיועד ללמידה ,כולל מטרות ,תכנים ומיומנויות (קורץ,
 .)2011קולתאו התוותה את הדרך להכנסת 'אוריינות מידע' לתכנית הלימודים ,כאשר קישרה
בין שימוש במחשבים ובאמצעי תקשורת לבין אוריינות מידע והתייחסה לחשיבות הלמידה
לאורך החיים ) .)Kuhlthau, 1987גישה זו התקבלה במערכות חינוך רבות ,הרואות בבית הספר
המודרני ארגון שתפקידו להכין את בוגריו לחיים בחברה עתירת מידע וטכנולוגיה ,התואמת את
כישורי המאה ה( 21 -זוהר.(Ananiadou & Claro, 2009;2012 ,
שאלת הידע והמיומנויות ,עמם יוצאים בוגרי בית הספר לחיים ,העסיקה חוקרים שונים.
רבים מתבססים על סלומון ( ,)2000שתיאר בספרו 'טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע' את הכישורים
הדרושים לבוגר בית הספר בעידן המידע :יכולת לקבל החלטות ,לנקוט עמדה ולקיים שיפוט
עצמאי ומושכל .כמו גם יכולת להתמודד עם מידע חדש :לגשת למידע ,להפוך מידע לידע ולהפוך
ידע לשימושי .למרות שלא השתמש בפירוש במושג 'אוריינות מידע' ,סלומון מתאר למעשה את
מאפייני הלמידה של אוריין המידע.
בשני העשורים האחרונים חדר לשיח החינוכי המושג 'מיומנויות המאה ה ,'21 -המושתת
על תובנה כי לימוד שגרתי של ידע לא יכין צעירים לחיים בחברה של ימינו (לוי ,אבני ,ורוסו,
 ;2012מלמד .) 2013 ,שותפויות של אנשי אקדמיה ,המגזר העסקי ותעשיית ההייטק התאגדו
במטרה לנסח מה הן אותן מיומנויות וכיצד ליישם אותן .בכל המסמכים בולטת ההתייחסות
לאוריינות מידע כאל פן מרכזי בתכנית הלימודים .בסיכום סקירת ספרות מקיפה ביותר אודות
מיומנויות המאה ה 21 -הוגדרה רשימת תשע המיומנויות הבולטות בפרסומים ובמחקרים
שנסקרו :מיומנויות מידע; חשיבה גבוהה; תקשורת ושיתוף; שימוש בכלי תקשוב; מיומנויות
למידה; התפתחות אישית; כישורי שפה; אתיקה ומוגנות ברשת; מיומנויות לחיים וקריירה.
החוקרים ניתחו את ההתייחסות במחקרים לכל אחת מתשע המיומנויות .נמצא שאוריינות מידע
היא המיומנות החשובה ביותר והיא הועמדה בראש הרשימה (מלמד וסלנט.)2010 ,
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גישות להוראת אוריינות מידע
ברוס ניסחה שלוש גישות חינוכיות להוראת אוריינות מידע (:)Bruce, 2004
א.

גישה התנהגותית  מדגישה מיומנויות וכישורים הניתנים למדידה ולהערכה .יישום הגישה
מתבטא בניסוח סטנדרטים לאוריינות מידע ובמודל ה.Big6 -

ב.

גישה קונסטרוקטיביסטית  מדגישה לימוד עצמי ,אסטרטגיות חשיבה ,פיתוח ידע ויצירת
תוצר שמבוסס על הידע .גישה שמתבטאת בשיטות כגון למידת חקר ולמידה מבוססת
פרויקטים ).)PBL – Project Based Learning

ג.

גישה יחסית ( – (Relationalמודל שפיתחה ברוס עצמה ומציג שבע דרכים להבנה

וההתנסות בשימוש במידע .כל אחת מן הדרכים מהווה התפתחות ועלייה בדרגת החשיבה.
 .1שימוש בטכנולוגיית מידע לצורך אחזור מידע ותקשורת;  .2עיסוק במקורות מידע; .3
עיסוק בתהליך מידעני;  .4שליטה על מידע;  .5הבניית ידע;  .6הרחבת הידע;  .7שימוש
במידע בתבונה.
נשאלת השאלה ,כיצד יש לשלב תקשוב ואוריינות מידע בתכנית הלימודים בפועל? על מי
רצוי להטיל את האחריות לביצוע ההוראה והלמידה של תחום זה? בספרות המחקר נמצאו שלוש
גישות בנושא:
א.

הגישה המשלבת :לימוד מיומנויות תקשוב ומידע משולב בתכנית הלימודים ומתבצע כחלק
מתחום הדעת .לדוגמה :קריאה דיגיטלית במסגרת לימודי שפה ,שימוש בגיליון אלקטרוני
בשיעורי מתמטיקה ומדעים ( Fraillon & Ainley, 2013; Kalaš, Laval, Laurillard,
 .)Lim, Meyer., & Musgrave, 2012גישה זו מקובלת במערכת החינוך הישראלית
ויוצאת מתוך הנחה ששילוב נכון של המיומנויות בתחומי הדעת ,מאפשר ללומדים לנצל
באופן מיטבי את היתרונות של טכנולוגיית המידע (יועד ומלמד .)2009 ,על פי תכנית התקשוב
מצופה מכול המורים להכיר את מיומנויות המחשב והמידע ( )CILולשלב אותן במקצועות
הלימוד ובתכנית הלימודים .צוות בית הספר אמור לגבש תכנית לשילוב המיומנויות
בתחומי הדעת בשכבות הגיל (משרד החינוך.)2013 ,

ב.

הגישה הכללית  :כישורי תקשוב ומידע נתפסים כתחום בעל תוכן ומטרות מוגדרות,
המתעלה על מקצועות הלימוד הספציפיים ,מקנה ,מיומנויות ,כלים ודרכי חשיבה שניתן
ליישמם בהקשרים חדשים ( )Fraillon & Ainley, 2013ולכן יש לפתח תכנית לימודים
ייעודית לתחום .גישה זו מיוצגת במודלים הרואים באוריינות מידע תחום דעת ,אשר יש
ללמדו בסיוע כלים טכנולוגיים .כך יירכשו המיומנויות הטכנולוגיות תוך כדי לימוד
אוריינות מידע .הידוע ביותר הוא מודל   The Big6מודל בן שישה שלבים ,שמטרתו ללמד
כיצד לפתור בעיות ולקבל החלטות באמצעות שימוש במידע .על פי אייזנברג מדינות רבות
בארצות -הברית אמצו את השיטה .הוא מציג דוגמאות מאורגון ,אילינוי וקליפורניה
( .)Eisenberg et al., 2004במדינות מסוימות החלו לפתח בשנים האחרונות תכנית
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לימודים כוללת תחת השם 'אינפורמטיקה' ,או 'מדעי המחשב' המשלבת אוריינות מחשב
עם אוריינות דיגיטלית ,לימודי תכנות בסיסיים בדגש על פתרון בעיות .גישה זו נוסתה
ברוסיה בבית ספר יסודיים (.)Kalaš et al., 2012
ג.

הגישה התומכת :הקניית כישורי תקשוב ומידע נתפסת כאמצעי לפיתוח כישורי למידה .על
פי גישה זו ,ה ספרנים הם המתאימים ביותר להקנות כישורים אלה ,בהיותם אנשי מקצוע,
בעלי כישורים וידע רב בתחום ( .(Farmer & James, 2008במוסדות חינוך מסוימים
בארצות הברית ובפינלנד התפקיד מוטל על ספרנים-מורים ( .)Teachers-librariansאשר
הכשרתם המקצועית כוללת הן הוראה והן ספרנות ( .)Chevillotte, 2009מבקרי גישה זו
טוענים כי אינה מעשית ,כיוון שהיא מתנהלת באופן וולונטרי והלימודים אינם זוכים לציון,
או לרישום בתעודה .על כן תלמידים אינם מעוניינים לעסוק בכך .הזמן המוקצה לנושא קצר
מאד ואינו מאפשר להעמיק ולקדם למידה משמעותית בתחום מורכב ,שזקוק בהכרח
להעמקה רבה (.)Webber & Johnston, 2000
במרבית המדינות ואף בישראל ,ננקטת הגישה המשלבת  מיומנויות תקשוב ואוריינות

מידע אינן נתפסות כתחומי דעת (יועד ומלמד ,)2009 ,אלא נכללות בתכניות לשילוב התקשוב
בהוראה ,שאמורות להשתלב באופן רוחבי בכל תחומי הדעת (מלמד וסלנט.)2010 ,

סטנדרטים לאוריינות מידע
אחת הדרכים לשילוב אוריינות מידע בתכנית הלימודים ,היא באמצעות סטנדרטים ומחוונים.
סטנדרטים של תוכן ,מבהירים מה המורים אמורים ללמד ומה אמורים התלמידים ללמוד
וסטנדרטים של ביצוע ,מגדירים את מידת הבקיאות וההישגים המצופים בכל רמת לימוד (פרידמן
ופילוסוף .)2001 ,התפיסה של למידה מבוססת סטנדרטים התחזקה בארצות הברית בראשית
המילניום .במסגרת החוק ' ,)2000( 'No Child Left Behind Actנדרשו מערכות חינוך בארצות-
הברית לפתח סטנדרטים ללמידה במקצועות הליב"ה לכיתות א'-י"ב .סטנדרטים לאוריינות
מידע ,השתלבו במגמה זו ונועדו לשמש כלי עבודה למתכנני תכניות לימודים ,להערכת ידע
התלמידים ולפיתוח מקצועי של מורים ( Bruce, 2004; Chevillotte, 2009; Eisenberg at el.,
.)2004; Farmer & James, 2008
מסמך הסטנדרטים הנחשב והמצוטט ביותר הוא 'סטנדרטים לאוריינות מידע בהשכלה
הגבוהה' שפיתח ארגון  )Information literacy competency, 2000( ACRLבארצות הברית.
המסמך מציג חמש יכולות ,שבהן אמורים סטודנטים לשלוט .1 :להגדיר את מאפייני המידע הדרוש
והיקפו;  .2לגשת למידע הדרוש ביעילות;  .3להעריך את המידע ואת מקורות המידע באופן
ביקורתי ולשלב מידע נבחר בבסיס הידע והערכים;  .4להשתמש במידע ביעילות להשגת יעד
מוגדר ,באופן עצמאי ,או כקבוצה;  .5להבין את ההקשרים הכלכליים ,המשפטיים והחברתיים
הכרוכים בשימוש במידע ולהשתמש במידע באופן אתי תוך שמירת החוק .לכל סטנדרט הוצמדו
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מדדי ביצוע ( ,)Outcomesהמפרטים את מרכיבי השליטה הנדרשת באותו סטנדרט ומודדים .1 :מה
התלמיד מבין;  .2מה התלמיד יודע לעשות .בסך הכול נוסחו  22מדדי ביצוע.
מסמכי סטנדרטים נוספים שפותחו באוסטרליה ,בארגון CAUL  The Council of
 Australian University Librariansובבריטניה ,בארגון SCONUL  The Society of College
 National and University Librariesהתבססו על חמש היכולות הנזכרות לעיל בתוספת התייחסות
לאוריינות מידע כתנאי מוקדם ללמידה לאורך החיים ( )Bundy, 2004וצירוף יכולת העוסקת בארגון
מידע ,הצגתו והפצתו ברבים (.)SCONUL, 2013
בישראל פרסם משרד החינוך שני מסמכי 'סטנדרטים במידענות' ,המיועדים לבתי הספר,
מתוך תפיסה שיש לחנך לאוריינות מידע כבר מכיתות היסוד ולא לדחות מיומנות חשובה זו לשלב
ההשכלה הגבוהה .המסמך הראשון (מלמד ,גל ,סגן ,ובכר )2004 ,מכיל שבעה סטנדרטים,
המבוססים על הסטנדרטים של  ,ACRLושל  .SCONULמסמך מאוחר יותר ' מידענות 
מתווה לפיתוח תהליכים מידעניים' ( ,)2009מכיל שלושה סטנדרטים :הראשון מתייחס לתכנון
והגדרת צרכי המידע וביצוע החיפוש ,השני להערכת המידע ,עיבודו ,הצגתו והפצתו והשלישי
להיבטים אתיים .כל סטנדרט חולק למדדי ביצוע ולאבני דרך על פי שכבות הגיל (יועד ומלמד,
 .)2009הכלים שהסטנדרטים והמחוונים מעמידים לרשות המורים משתלבים במודלים שונים של
הוראה ,כגון למידה מבוססת פרויקטים ) (PBLולמידת חקר .מודלים אלו הם הפנים המוכרות
יותר של אוריינות מידע בבתי הספר ומספקים מסגרות ללימוד מיומנויות מידע ספציפיות
(.(Farmer & James, 2008
יש לציין ,כי לאחרונה קיימת נטייה להפסיק להתייחס לאוריינות מידע במונחים של
'סטנדרטים' או 'הישגים נדרשים' .המונח החלופי הרווח הוא 'מסגרת מושגית' .זאת בעקבות
ארגון  ACRLשפרסם בשנת  2016מסמך חלופי למסמך הסטנדרטים הקודם תחת הכותרת
' .'Framework for Information Literacyמסמך החדש מוצגת אוריינות מידע כגורם מכליל,
המקשר בין הלמידה האקדמית ,הלמידה לאורך הקריירה ,ובין מטרות חברתית הדורשות
למידה .מנקודת מבט זו נזנח מושג הסטנדרטים ובמקומו מוצעת מסגרת גמישה ,ודינמית
המאפשרת לקדם התפתות עצמית ולימוד במסגרת הקהילה .המסגרת המושגית מתייחסת
ל שישה היבטים של אוריינות מידע :סמכות תוך יצירת הבנייה והקשר ,יצירת מידע כתהליך,
מידע כערך ,מחקר כחקירה ,לימוד באמצעות שיח ,חיפוש מידע כאסטרטגיה .בהקשר לכל היבט
מוצגים הגדרה ,הצעות לתרגול ומדדים לשליטה ( Association of College and Research
.)Libraries, 2016

מודלים להוראת אוריינות מידע
מודלים להוראה ולמידה של אוריינות מידע מיועדים לתת לתלמידי בית הספר כלים שימושיים
לביצוע תהליכים הכרוכים במידע ובאותה הזדמנות להעניק להם הדרכה לפיתוח כישורי אוריינות
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מידע לאורך חייהם ( .(Herring, 2010באמצעות הדגשת ההקשר התהליכי הכרוך בטיפול במידע,
המשתמשים לומדים לזהות את סגנון הלמידה של עצמם ואת החולשות והחוזקות שלהם בתחום.
המודל אף משמש מקור תמיכה וכלי עזר לפיתוח יכולות מטה קוגניטיביות בו יכולים המשתמשים
להיעזר ,כאשר הם נתקלים בקשיים ()Beheshti & Large, 2013; Eisenberg, 2008
מודלים להוראת אוריינות מידע עשויים לתרום לפיתוח התובנה כי אוריינות מידע בסביבה
הדיגיטלית ,צריכה להוות חלק מהותי מכל תכנית לימודים העוסקת בהטמעת תקשוב ( ,)ICTאו
'אוריינות דיגיטלית' במערכת החינוך .מחקרים שונים ,שעסקו בהטמעת תקשוב ,התעלמו
מהקשר זה .לדוגמה ,מחקר של שמיר-ענבל וקלי ( ,)2011העוסק בפיתוח מודל מערכתי להטמעת
התקשוב בתרבות בית ספרית ומציע מחוון הערכה ככלי מסיע למדידת אופן הטמעת התקשוב.
במחקר זה המושג 'אוריינות מידע' (או בשמותיו האחרים ' מידענות'' ,תהליך מידעני') ,אינו
מוזכר כלל וממילא אינו משמש מדד להצלחה .מחקר אחר ,הבוחן מה משפיע על הטמעת
התקשוב בבית הספר (אבידב-אונגר וארזי-כהן )2014 ,מתייחס לרמת הידע הטכנולוגי-פדגוגי של
המורים ,כמדד להקניית ידע בתחום התוכן בלבד ואינו מקשר סוג ידע זה לאוריינות מידע.
היכולת לעשות שימוש פעיל בידע ,שנרכש בהקשר אחד ,ולהכילו על הקשר אחר ,מכונה
'העברה' ( Transfer זוהר .)2013 ,שימוש במודלים עשוי לסייע לתלמידים לבצע העברה של
מיומנויות המחשב והמידע ,שרכשו בהקשר לנושא לימודי מסוים ,גם לתחומי ידע ולתהליכי חקר
נוספים .הרינג ( )Herring, 2010מצא כי ההנחה שתלמידים הרוכשים מיומנות הכרוכה
באוריינות מידע יודעים מתי וכיצד להשתמש באותה מיומנות בהקשרים אחרים ,אינה נכונה.
במחקר ,שערך עם תלמידי כתה ז' באוסטרליה ,התלמידים ראו את עצמם כמי שמבצעים העברה
של ידע מתחום לתחום באופן טבעי .גם המורים שנבדקו תמכו ברעיון ההעברה ,כמושג בעל חשיבות
בהוראה ובלמידה .אולם המחקר העלה כי רוב התלמידים אינם עושים זאת בפועל .המסקנה
המתבקשת היא שכדי שתתפתח מודעות להעברת המיומנויות ,אותה כינה הרינג 'תרבות של העברה',
צריך ליישם מדיניות מכוונת לחיזוק הלמידה של אוריינות מידע ולתת משמעות לכל אחד
ממרכיבי ה במסגרת תכנית הלימודים הכוללת .גישה זו נתמכה במחקר שבדק כיצד מסייעת
הוראה ישירה לתלמידי תיכון לבצע העברה של מיומנויות אוריינות מידע מן הנושא הנלמד לנושא
אחר ,שאינו מוכר להם ( .)Allison, Laxman, & Lai, 2016החוקרים מצאו כי הדרך היעילה
ביותר לקדם העברת מיומנויות מידע היא בשילוב של הוראה ישירה עם ביצוע פרויקט מבוסס תוכן.
ברמה האקדמית נוסחו מספר מודלים ,המיועדים לתלמידי בית ספר ,אך רק חלקם נבדקו
באופן מעשי .בין אלה ניתן למנות את מודל  Big6של אייזנברג וברקוביץ )(Eisenberg, 2008
מודל  PLUSשל הרינג ( )Herring, 2010ומודל  PSU-BATשל נסט (Beheshti Nesset, 2014
; .)& Large ,2013שלושת המודלים המוצגים להלן ,הם מודלים תהליכיים ,הבנויים כך שהם
עשויים לתמוך ולשמש פיגום לרכישת מיומנויות של אוריינות מידע לצד פיתוח של חשיבה
ביקורתית ורפלקטיבית.
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מודל Big6
מודל וותיק ביותר שזכה לתפוצה נרחבת ,בעיקר בצפון אמריקה ( )Herring, 2010כולל ששה
שלבים ,המבוצעים ברצף:
.1

הבנת המשימה  הגדרת הביעה שפתרונה דרוש מידע ,זיהוי במידע הדרוש.

.2

גיבוש אסטרטגיות חיפוש  זיהוי מקורות המידע האפשריים ,בחירת המקורות המתאימים.

.3

איתור ונגישות – איתור בפועל של מקורות המידע.

.4

שימוש במידע – חקירת המידע שנאסף והפקת המידע הרלוונטי.

.5

סינתזה – ארגון המידע שנאסף ממקורות שונים ,עיבודו והצגתו.

.6

הערכה – הערכת התהליך והערכת התוצר הסופי.

מודל PLUS
מודל שנוסה בבריטניה ,אוסטרליה ודרום אפריקה ( .)Herring, 2010כולל ארבעה שלבים:
.1

מטרה (  )Purposeזיהוי צורך במידע ,ניסוח שאלת חקר הגיונית ,תכנון מהלך המחקר תוך
שימוש בתרשימים או ראשי פרקים ,זיהוי מונחי מפתח.

.2

מיקום (  )Locationבחירת סוג המידע המתאים ,איתור המידע בעזרת אמצעי חיפוש שונים.

.3

שימוש (  )Useהערכת מידת הרלוונטיות והאיכות של המידע שאותר ,תיעוד המידע
ורישום הערות ,תיעוד מקורות המידע ,הצגת המידע  ,שיתופו והפצתו.

.4

הערכה עצמית (  )Self evaluationמשוב על הלמידה שהתבצעה וניסוח מסקנות בהתבסס
על המידע שנמצא ,הערכת המיומנויות שנרכשו ובוצעו במסגרת התהליך.

מודל PSU-BAT
מודל תהליכי שמורכב משלושה שלבים ,שנוסה על תלמידי בית ספר יסודי בארה"ב (:)Nesset, 2014
.1

שלב ההכנה/התחלה (  )Preparing/Beginningהמורה מציג את הנושא בצורה נרחבת כדי
להכין את התלמידים לשלב הבא שבו יעבדו בלמידה עצמית.

.2

חיפוש/פעולה (  )Searching/Actingפעילות חקר המבוצעת על ידי התלמידים ובאחריותם.
שלב זה דורש ירידה לפרטים תוך התמקדות בנקודות חשובות של הנושא שהוצג בשלב הקודם,
והתייחסות לשישה תהליכים :תכנון ,הגדרה ,איתור ,איסוף ,הערכה וארגון של המידע.

.3

שימוש/הצגה ( :)Using/Tellingשלב יותר קוגניטיבי  התלמידים אמורים לפרש את

המידע שמצאו בשלב הקודם ,למזג אותו ולעצב אותו בצורה שתענה על דרישות המטלה,
לשלב מקורות ביבליוגרפיים ולהציג את הממצאים והתוצאות.
שלושת השלבים מושפעים ממה שמוגדר כ'גורמי השפעה' (עיצוב המידע באתרי אינטרנט
ונגישות למקורות מידע) ,ומתהליכי רפלקציה ומטה-קוגניציה.
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שילוב תקשוב בכיתת הלימוד – השיעור המקוון
המסגרת לביצוע הקנייה של מיומנויות מחשב ומידע בסביבה מקוונת מכונה 'שיעור מקוון'.
מקובל להתייחס לארבעה דגמים של שיעור מקוון ,על פי התשתית הטכנולוגית העומדת לרשות
המורה והתלמידים (רותם ואבני )2008 ,דגם א' מתייחס לשיעור המתקיים בכיתה רגילה ,אשר
הותקנה בה עמדת מורה מקוון הכוללת מחשב מורה ,קישוריות לאינטרנט ,מקרן על מסך/לוח
ומערכות שמע  .שלושת הדגמים הנוספים כוללים את התשתית הקיימת בדגם א' ובנוסף מספר
עמדות מחשב העומדות לרשות חלק מהתלמידים ,או לרשות כלל התלמידים.
בעקבות מחקר שבחן עשרות דוחות ,שנאספו מ 30 -מדינות ,אודות בתי ספר שהפעילו
יוזמות חדשניות בשילוב תקשוב (פורקוש-ברוך ,מיודוסר ,ונחמיאס ,)2012 ,הציעו החוקרים
להסתכל על שילוב תקשוב בהוראה ובשיעור המקוון כשני קצוות אשר מתקיים ביניהן רצף:
בקצה האחד התקשוב משמש אמצעי להרחבתה של פרדיגמה פדגוגית קיימת  המורה משלב
בשיעור אמצעי המחשה אודיו-ויזואליים שונים ,כגון תצלומים ,סרטונים ,מצגות ויישומונים,
במטרה להמחיש את תוכן השיעור ולחזק את ידע התלמידים בתחום הדעת הנלמד .בקצה השני,
התקשוב משמש מנוף לשינוי פרדיגמטי בהוראה ובלמידה .בהקשר זה מיומנויות המחשב והמידע
נתפסות כתחום תוכן בפני עצמו ,אשר יש ללמוד וללמד באופן שיטתי וסדור .הבנת הטכנולוגיה
היא גם המטרה וגם האמצעי .המורה נדרש ללמד את התלמידים לתפעל מכשירי קצה בצורה
מושכלת ולהפעיל חשיבה בכל הנוגע למיומנויות המחשב והמידע.
אחד המודלים המקובלים להסתכלות על אופן השילוב של טכנולוגיה בשיעור המקוון הוא
מודל  .)Mishra & Koehler, 2006( TPACKמדובר במסגרת מושגית להוראה משלבת טכנולוגיה,
תוך התייחסות לרמת השילוב בין תוכן ,פדגוגיה וטכנולוגיה .תבנית  TPACKיוצרת מסגרת מנחה
למורים בבואם לשלב מיומנויות תקשוב בשיעור המקוון (אבידב-אונגר .)2011 ,המודל כולל שבעה
תחומי ידע בהם נדרש המורה לשלוט ,בהטמעת טכנולוגיות חדשניות בבית הספר באופן אפקטיבי:
ידע פדגוגי ( ,)PKידע טכנולוגי ( ,)TKידע הקשרי בתחום הדעת ( ,)CKידע טכנולוגי הקשרי בתחום
הדעת ( ,)TCKידע פדגוגי הקשרי בתחום הדעת ( ,)PCKידע פדגוגי טכנולוגי ( ,)TPKוידע פדגוגי
טכנולוגי בתחום הדעת ( .)TPACKברמה הבסיסית ביותר –  – TKהמורה יודע לתפעל את אמצעי
הקצה העומדים לרשותו ולהיכנס לרשת האינטרנט כדי להציג את חומרי הלימוד שהכין מבעוד מועד.
על פי המודל ,קיים גם   TPKידע פדגוגי טכנולוגי ,כלומר לטכנולוגיה עצמה יש יעדים פדגוגיים.
ברמה הגבוהה ביותר –  – TPACKהמורה משתמש בטכנולוגיה הן כדי לקדם ידע בתחום התוכן והן
כדי להקנות מיומנויות תקשוב ומידע הקשורות לאותו תחום תוכן (.)Mishra & Koehler, 2006
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שילוב תקשוב ואוריינות מידע בתכנית הלימודים הלכה למעשה
על אף המאמץ הבינלאומי להדגיש את הצורך בשינוי שיטת ההוראה ,להסביר את חשיבות
מיומנויות המאה ה , 21 -לפתח מודלים ,הצעות ורעיונות ליישום ולהכשיר מורים בתחום,
מחקרים מראים שהשינוי המיוחל עדיין אינו מתבטא בתכנית הלימודים ואף לא בידע שנרכש
ומיושם על ידי מורים ותלמידים (מלמד וגולדשטיין .)2017 ,יש הטוענים ,שהסיבה העיקרית לכך
שתלמידים אינם שולטים בידע ובמיומנויות הנדרשות במאה ה ,21 -היא שבתי הספר אינם
מלמדים אותם כיצד לעשות זאת באופן שיטתי במסגרת תכנית הלימודים ( Saavedra & Opfer,
 .)2012; Smith, Given, Julien, Ouellette, & DeLong, 2013הסברים נוספים מייחסים את
הקשיים לתפיסות החינוכיות והאמונות האישיות של המורים בנושאי הוראה ולמידה (ודמני,
 )2012ולשיטות ההוראה המבוססת על העברת ידע ( ,)Head, 2013במקום לטפח אקלים
אינטלקטואלי אפיסטמי ,שמעודד בחינה והשוואה ביקורתית של נקודות מבט מרובות (ברזילי,
 .)2013סיבות נוספות המוזכרת במחקרים הן אי-הערכות מתאימה ברמה הלאומית ,הגדרה בלתי
מספקת של מדיניות ואי-פיתוח כלי הערכה הולמים ( .)Ananiadou & Claro, 2009במחקר
שבדק את מידת ההצלחה של תכניות תקשוב שהופעלו ב 30 -מדינות שונות ,נמצא כי תכניות
התקשוב שהצליחו ביותר היו אלו שהציבו מטרות פדגוגיות חדשניות ,השואפות לפתח לומד
אוטונומי ,יוזם ,יוצר ,ביקורתי ואוריין מידע (מלמד וסלנט .)2010 ,דוח של אונסקו שבחן את
מדיניות התקשוב בחינוך במדינות אסיה מצא כי המדינות המובילות הן אלה שהפעילו תכניות
הוראה ייעודיות בתחום התקשוב החינוכי ,כגון סינגפור ,דרום קוריאה ויפן (.)Wallet, 2014
יש הטוענים שככל שיחוזקו התשתיות בבתי הספר והתלמידים יצוידו באמצעים
טכנולוגיים ,המאפשרים נגישות למידע הדיגיטלי מכל מקום ובכל עת ,כך תתחזק אוריינות מידע
בקרב התלמידים .מחקר ישראלי שבחן את השפעת השימוש במחשבים ניידים אישיים על מיומנויות
למידה ואוריינות מידע בקרב תלמידי כיתה ט' ,מצא כי תלמידים שצוידו במחשבים ניידים ביצעו
בצורה טובה יותר מטלה שדרשה שימוש במיומנויות ודרכי חשיבה הדורשות אוריינות מידע,
בהשוואה לקבוצת תלמידים שלא צוידו במחשבים ניידים (ספקטור-לוי וגרנות-גילת .)2012 ,אולם,
אף בהקשר זה ,חשוב לבחון לא רק את התשתית הטכנולוגית ,אלא איזה סוג של למידה מתבצע
באמצעות טכנולוגיה זו (מלמד וגולדשטיין .)2017 ,מחקר בארצות הברית ,שעקב אחר עשרה בתי
ספר ,בהם כל התלמידים צוידו במחשבים ניידים ,מצא הבדלים גדולים בין בתי הספר מבחינת
שליטת התלמידים באוריינות מידע .החוקרים הסיקו שרכישת מיומנויות ניתוח מידע והערכת
מידע ,תלויה בשיטות ההוראה שנקטו בתי הספר .רק בבתי הספר ששילבו את המחשבים הניידים
בתכנית לימודים שהדגישה קיד ום חשיבה מסדר גבוה ומיומנויות מידע ,אכן חל שינוי בידע
התלמידים ובכישוריהם (.)Warschauer, 2007

יכולת התלמידים
מחקרים שבחנו את התפיסה העצמית של תלמידים וסטודנטים אודות מידת שליטתם
במיומנויות מידע ,מול ביצועיהם בפועל הצביעו על הפער שהתגלה בין הערכת התלמידים את
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עצמם כאורייני מידע ברמה גבוהה ובין הציונים הנמוכים ,שקיבלו בבחינת יכולותיהם הלכה
למעשה .במחקר שבדק את התפיסה העצמית של סטודנטים אמריקאים אודות מיומנויות המידע
שלהם ,נמצאו פערים גדולים בין התפיסה העצמית ובין היכולות ,שהתגלו בפועל ,במבחן
אוריינות מידע ( .)Gross & Latham, 2009, 2012הסטודנטים ,שרואיינו לצורך המחקר ,ראו
עצמם מיומנים ביותר והסבירו את תפיסתם בכך שלדעתם ,יכולת חיפוש מידע הנה מיומנות
טכנית ,הניתנת ללמידה עצמית ומתפתחת באופן טבעי בקרב צעירים ,שנולדו וגדלו ב'עידן
האינטרנט' .החוקרים קישרו ממצא זה ל'תיאוריית הכשירות' ( )Competency theoryול'אפקט
דאנינג קרוגר' ,המתאר הטיה קוגניטיבית ,לפיה אנשים חסרי מיומנות ,או השכלה ,בתחום
מסוים ,נוטים להערכת יתר של שליטתם בנושא ( .)Kruger & Dunning, 1999ממצאים דומים עלו
ממחקר עם תלמידי שנה ראשונה באוניברסיטה באוסטריה ( Maurer, Schloegl, & Dreisiebner,
 ) ,2017שהצביע על פערים בעיקר לגבי יכולות חיפוש מידע ,הגדרת צרכי המידע והערכת מידע.
אכן ,כאשר בוחנים את היכולת בפועל של תלמידים ,מחקרים רבים מצאו שתלמידים בכל
שלבי החינוך מתקשים בכל הקשור בכישורי מידע .פרויקט  Project Information literacy
 PILעוקב אחר התנהגות המידע וההתמודדות עם משימות חקר של סטודנטים בארצות הברית.
מנתונים שנאספו מ 11,000 -סטודנטים עולה כי מרביתם ( )80%דיווחו על קושי בביצוע מטלות
הדורשות חקר .כמחצית דיווחו על קושי בביצוע הערכת מקורות מידע (.)Head, 2013
מחקר נוסף מצא כי התלמידים מבינים את חשיבות הערכת המידע ,אך לא תמיד פועלים
בהתאם ( .)Walraven et al., 2009חוקרים בקנדה ,שבחנו את מיומנויות המידע של תלמידי תיכון,
הגיעו למסקנה שהתלמידים חסרים את רמת אוריינות המידע הדרושה כדי להצליח בלימודים
אקדמיים וטענו שבתי הספר אינם מכינים אותם להתמודדות עם הפער (.)Smith et al., 2013
במחקר נוסף שבוצע בבריטניה ( ,)2012נמצא שתלמידי תיכון החשיבו הרבה יותר את
המרכיב 'תוכן המידע' מאשר 'זיהוי מקור המידע' ו'הערכת אמינות המקור' ( Pickard, Shenton,
 .)& Johnson, 2012ליוינגסטון ,)Livingstone, 2009a( ,שביצעה מספר מחקרים אודות שימוש
ילדים באינטרנט ,מצאה בראיונות עם קבוצות מיקוד ,כי התלמידים אינם מגלים עניין בקריאת
טקסטים דיגיטליים ומתקשים לעיתים להבין לאיזה מקור מידע הגיעו בעקבות ביצוע חיפוש
ברשת .רוב המרואיינים התעלמו משאלת המניעים העומדים מאחורי אתרים בהם נהגו לגלוש,
או גילו גישה נאיבית בנושא.
ממצאים דומים התגלו בישראל ,במחקר שבחן  42תלמידי כיתה ו' (ברזילי וזוהר)2011 ,
ובארצות הברית במחקר שבחן תלמידי כיתה ז' ( .)Bilal, 2001בשני המחקרים התלמידים
התבקשו לבצע משימות חיפוש והערכת מידע .פעולות התלמידים במחשב הוקלטו והחוקרות אף
ראיינו אותם .ברזילי מצאה כי על אף המיומנות הטכנית הגבוהה ,שגילו התלמידים ,השימוש
במידע ,לעיתים קרובות ,אינו נעשה בצורה מושכלת (ברזילי וזוהר .)2011 ,בילאל ()Bilal, 2001
הצביעה על קושי התלמידים להשלים את המשימה ,בעיקר משום שחסרו להם מיומנויות חיפוש מידע
והם ביצעו אותה תוך גישה של חיפוש תשובות לשאלות ספציפיות .חלק מן החוקרים טוענים כי מקור
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הבעיה ,בעיקר בהקשר ליכולות חיפוש מידע של ילדים ,נעוץ בציפייה כי ישתמשו במנועי חיפוש
המותאמים למבוגרים .במחקר שבדק יכולות אחזור מידע של ילדים בטאיוואן ,נמצא שבתהליך
חיפוש המידע הם ביטאו בעיקר קושי לייצג את המידע הדרוש באמצעות ניסוח מילות חיפוש
ושאילתות הולמות וכן התקשו להבין מה ניתן ללמוד מתוצאות החיפוש .לכן הם מתמודדים היטב
עם שאילתות ממוקדות ,אך מתקשים כאשר מדובר בנושאים מורכבים יותר ()Duarte Torres, 2014
גם במקרים בהם רכישת מיומנויות מידע הוגדרה ,באופן רשמי ,כחלק מתכנית הלימודים,
כפי שמקובל במערכת החינוך בקנדה ,לא הובילה פעולה זו ,כשלעצמה ,לשיפור מיומנויות
התלמידים .במחקר ,שהתקיים בקרב תלמידי תיכון בקנדה ,עקבו החוקרים אחר תלמידי מגמת
ביולוגיה שביצוע מטלות המשלבות אוריינות מידע וגילו פער בין דרישות תכנית הלימודים ובין
יכולות התלמידים .החוקרים הגיעו למסקנה כי בתי הספר חייבים לגלות אחריות רבה יותר
להוראת אוריינות מידע ( .)Julien & Barker ,2009במחקר אחר ,שהתקיים בשבדיה ()2005
נבדקו תלמידי בית ספר יסודי וחטיבות ביניים .בתי הספר שהשתתפו במחקר היו מצוידים
במעבדות מחשבים והתקשוב שולב בתכנית הלימודים .החוקרים ביקשו לזהות נקודות מבט
וצרכים של תלמידים בנושא הוראה ולמידה של אוריינות מידע ,כהכנה לפיתוח מודל הוראה
משופר .המחקר התבסס על תצפיות ,ראיונות ,שאלונים וניתוח פעולות התלמידים במחשב.
מרבית התלמידים טענו כי לא מלמדים אותם בבית הספר כיצד לנתח מקורות מידע וביקשו לחזק
בלימודיהם את יכולות חיפוש המידע ,להקנות להם חשיבה ביקורתית ,באמצעות עריכת השוואה
בין שיטות חיפוש שונות ,מתן הדרכה באסטרטגיות חיפוש ובחירת נושאים מאתגרים ורלוונטיים
לחייהם (.)Enochsson, 2005
מגמה זו עדיין ניכרת בעשור השני של המאה ה .21 -דוגמה לכך נמצא בסינגפור ,מדינה
שערכה רפורמה בחינוך תחת הכותרת ' .'Teach less, learn moreבשנת  2012הושקה בסינגפור
תכנית לאומית להטמעת אוריינות מידע בבתי הספר ) .(Foo, Majid, & Chang, 2017מחקר
שבוצע בשנת  2017בקרב אלפי תלמידי בית ספר יסודי ,הלומדים בכיתות ה' ,גילה רמת אוריינות
מידע נמוכה מן המצופה בכל המרכיבים שנבדקו .שני התחומים בהם נמצאה רמת הבנה נמוכה
ביותר היו מיזוג מידע וחיפוש מידע .התלמידים התקשו להבחין בין עיקר לטפל ,להבין את אופן
השימוש במקורות מידע מסוגים שונים ,להבחין בין עובדות לדעות ולזהות אסטרטגיות
מתאימות לביצוע החיפוש .החוקרים המליצו לבחון מחדש את תכנית הלימודים העוסקת
באוריינות מידע ולבצע התערבות משופרת (.)Foo et al., 2017
לעומת זאת ,במחקרים אשר בחנו השפעה של תכניות התערבות ייעודיות ,במסגרתן שולבה
הקניית מיומנויות אוריינות מידע ,על ידי מומחים לנושא ,נמצא כי יכולות התלמידים השתפרו
מאד בכל הגילאים שנבדקו .מחקר בקרב סטודנטים לרפואה בסין ( )2013בדק הצלחת סטודנטים
ב'למידה מבוססת פרויקטים' ( .)PBLנמצא כי סטודנטים שקיבלו הדרכה באוריינות מידע,
הצליחו יותר בביצוע הפרויקט בכל המדדים שנבחנו (.)Sun, Yao, Ha, Chen, & Wang, 2013
ממצאים דומים עלו ממחקר שבוצע בקרב תלמידי בית ספר יסודי בהונג קונג ( ,)2011במסגרתו
הוכח כי שיתוף פעולה בין מורים לספרני בית הספר הביא לחיזוק מיומנויות אוריינות מידע
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ומיומנויות התקשוב של התלמידים ( .)Chu, Tse, & Chow, 2011במחקר נוסף באותה מדינה
בוצעה תכנית התערבות בקרב תלמידי חטיבת ביניים .תלמידים מארבעה בתי ספר השתתפו
בתכנית ,שנמשכה מספר שבועות ושילבה גם פרקטיקה של 'כיתה הפוכה' .כל שלושה תלמידים
קיבלו מחשב נייד לצורך ביצוע למידת חקר בשני נושאים במדעי הרוח .התלמידים נבחנו
באוריינות מידע ובחשיבה ביקורתית לפני ביצוע התכנית ולאחריה .נמצא שיכולות התלמידים
בשני התחומים התפתחו באופן לא מבוטל .בראיונות שהתקיימו עם המורים והתלמידים גילו
שתי הקבוצות גישה חיובית לשיטת לימוד זו והחוקרים המליצו לפתח אותה ולהרחיבה ( Kong,
 .)2014בניסוי דומה שבוצע בסינגפור בקרב תלמידים בגילאי  ,)2008( 13-15ביצעו התלמידים
משימות חקר בקבוצות .כל התלמידים קיבלו הדרכה בסיסית באוריינות מידע .קבוצת הניסוי
קיבלה תמיכה והדרכה נוספת במסגרת תכנית התערבות ייחודית .קבוצת הביקורת לא קיבלה
הדרכה נוספת .שופטים בלתי תלויים בחנו את עבודות החקר .נמצא כי הישגי קבוצת הניסוי היו
גבוהים במידה ניכרת מהישגי קבוצת הביקורת .החוקרים הסיקו כי אין די בהדרכה בסיסית ונדרשת
תכנית ייחודית לחיזוק מיומנויות אוריינות מידע ).(Mokhtar, Majid, & Foo, 2008
עורכי המחקר הבינלאומי  ,ICILSשבוצע בשנת  ,2013ניסו להסביר אילו גורמים משפיעים
על רמת אוריינות המידע של תלמידים .מחקר חלוצי זה היה הראשון שבחן באופן השוואתי את
רמת הידע של אוריינות מחשב ומידע בקרב תלמידים ,תוך התייחסות לסביבת הלמידה וההוראה
בבתי הספר .במחקר השתתפו תלמידי כיתות ח' ומוריהם מ 21 -מדינות ( Fraillon, Ainley,
 .)Schulz, Friedman, & Gebhardt, 2014גורמים שנמצאו כבעלי השפעה חיובית היו :מעמד
סוציו אקונומי גבוה ,מגדר – בנות נמצאו בעלות אוריינות מחשב ומידע גבוהה יותר ,הישגי
השכלה ומעמד תעסוקתי של ההורים ,מספר הספרים בבית ומשאבי אוריינות מחשב ומידע בבית.
באשר להשפעת בית הספר  תלמידים ממדינות בעלות נגישות גדולה יותר למחשבים בבתי
הספר ,נטו להיות בעלי כישורי אוריינות מחשב ומידע חזקים יותר ,אולם רק בשליש ממערכות
החינוך שנבדקו ,נמצאו השפעות מובהקות של גורמים הקשורים לתקשוב בית ספרי על הישגי
אוריינות מחשב ומידע (.)Fraillon et al., 2014
החוקרים התייחסו לקשר בין הצהרת התלמידים על רמת השליטה העצמית בטכנולוגיית מידע
( )ICTובין הצלחתם במטלות אוריינות מידע ומחשב ( )CILוהשתמשו בהקשר זה במושג 'מסוגלות
עצמית' ( .)Self-efficacyמושג זה מתייחס לאמונת האדם ביכולתו להתנהג בצורה שתוביל
לתוצאה מסוימת ולהשפיע על אירועים בחייו .מסוגלות עצמית גבוהה תורמת ליכולת האדם
לפתח הניעה ,להשתמש במשאבים קוגניטיביים ולבצע את הפעולות הנדרשות כדי לעמוד
בדרישות המשימה ( .)Bandura, A. 1977עורכי מחקר  ICILSהבחינו בין מסוגלות עצמית
מתקדמת ( ,)Advanced ICT Self-efficacyהכוללת יכולות טכנולוגיות מתקדמות כגון תכנות,
פיתוח טכנולוגי וניהול מערכות מידע ובין מסוגלות עצמית בסיסית ),)Basic ICT Self-efficacy
המתייחסת ליכולת לתפעל את המחשב האישי (.)Ainley, Fraillon, Schulz, & Gebhardt, 2016
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הממצאים העלו כי לא נמצא קשר בין מסוגלות עצמית טכנולוגית מתקדמת ובין הצלחה במטלות
אוריינות מחשב ומידע .לעומת זאת ,נמצא קשר בין מסוגלות עצמית בסיסית ובין הצלחה
במטלות אוריינות מחשב ומידע .החוקרים הסיקו שאוריינות מחשב ומידע קשורות ביכולות
תפעול המחשב ,אך אינן קשורות בהכרח למיומנויות תכנות .מכאן ,שאין לצפות שתלמידים בעלי
ידע טכנולוגי נרחב יגלו אוריינות מידע גבוהה יותר .עם זאת יכולות תקשוב בסיסיות ,כגון תפעול
המחשב וגלישה באינטרנט ,אכן משפיעות לחיוב על רמת אוריינות המחשב והמידע ( Ainley et
 .)al., 2016גם במחקר שהתקיים בקרב תלמידי כיתות ו' וכיתות י' באוסטרליה נמצא קשר חיובי
בין המסוגלות העצמית בתקשוב ובין אוריינות התקשוב בשתי שכבות הגיל שנבדקו ( Fraillon,
 .)Schulz, Gebhardt, & Ainley, 2015לעומת זאת במחקר נוסף ,שניתח את ממצאי ICILS
בהקשר ליכולות התלמידים ( .)Scherer, Rohatgi, (& Hatlevik, 2017לא נמצא קשר בין מסוגלות
עצמית ובין ההצלחה במטלות אוריינות מחשב ומידע .כלומר ,מידת השימוש ואופן השימוש של
התלמידים במחשבים בשעות הפנאי ,אינה תורמת בהכרח לחיזוק אוריינות המחשב והמידע שלהם.
ממצא דומה עלה ממחקר על פרחי הוראה בשנת לימודיהם הראשונה בפינלנד ( Kontkanen,
 .)Dillon, Valtonen, Renkola, Vesisenaho, & Väisänen, 2016משתתפי המחקר משתייכים
לדור הילידים הדיגיטליים ומרבים להשתמש במחשב ובאינטרנט בשעות הפנאי שלהם .עם זאת,
בהקשר ליכולות למידה והוראה ,נמצא שהידע והמיומנויות שלהם מושפעים מאד מן הגישות
הטכנולוגיות-פדגוגיות שחוו כתלמידי תיכון .חוויה זו התבססה בעיקר על שיטות הוראה מסורתית
של העברת ידע מן המורה לתלמידים ולכן אין לצפות כי בהקשר לשילוב התקשוב בהוראה הם ישמשו
כ 'סוכני שינוי' .החוקרים מצאו כי רמת ה TPACK -של פרחי ההוראה כה נמוכה עד כי הציעו
להשתמש במושג  ,Proto-tpkכמושג חלופי לבחינת היכולות ההתחלתיות והמוקדמות של שילוב
הטכנולוגיה בהוראה על ידי סטודנטים הנמצאים בשלב למידה זה.
מן המחקרים שנסקרו לעיל עולה כי קיימת חשיבות רבה להוראה ולהקניה של מיומנויות
מידע במסגרת בית הספר לתלמידים בכל הרמות ,באמצעות תכניות התערבות מתוכננת ומובנית.

תפקיד המורים
מחקרים מצאו כי איכות המורים היא משתנה חשוב ביותר להצלחה או כישלון של רפורמות
חינוכיות (זוהר ;2011 ,מיודוסר ואחרים .)2006 ,תפיסת התפקיד של המורה היא הדרך הייחודית
שבה הוא רואה את זהותו המקצועית ומבצע את תפקידו והיא מושפעת ממרכיבים באישיות המורה,
ניסיון העבר ,תרבות הארגון הבית ספרי וציפיות הסביבה (ודיסלבסקי וקרלמן .)2009 ,בהקשר
לדפוסי השימוש של מורים בטכנולוגיה נמצא כי הם מושפעים מגורמים חיצוניים-סביבתיים,
הכוללים הכשרה ,תמיכה ותשתית וגורמים פנימיים אישיים (מיודוסר ואחרים.)2006 ,
עמדות של מורים כלפי חדשנות פדגוגית מושפעות מתפיסת ההוראה כפרופסיה .מורים
שהתנסו בפועל בהחדרת שינויים פדגוגיים ,יגלו עמדות חיוביות יותר כלפי השינוי ויראו את
ההוראה כפרופסיה ,יותר ממורים שאין להם ניסיון בכך (משכית )2012 ,תפיסות חדשות של
הזהות המקצועית של המורה מגדירות מורה המצליח בעבודתו כ'מומחה-מסתגל' .מורה מסוג
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זה יהיה בעל מומחיות וידע נרחב בנושאים אותם הוא מלמד ועם זאת יגלה נכונות ויכולת ללמוד
ולהתאים את פרקטיקות ההוראה שלו לגישות חדשניות (קוזמינסקי.)2008 ,
המורים ממלאים תפקיד מרכזי בשילוב התקשוב בהוראה ושיפור הלמידה .משימות המורה
כוללות בחירת כלי תקשוב ,קביעת יעדים ,פיתוח פרקטיקות הוראה והערכת יכולות התלמידים,
( .)Kalaš et al., 2012כבר בראשית תקופת השימוש באינטרנט ( )1998הסיקו חוקרים מקנדה,
שבדקו מיומנויות שימוש במידע בקרב תלמידי כתה ו' ,כי יכולת התלמידים לשלב בלמידה מידע
מן הרשת ,תלויה בשיטות ההוראה שנוקטים מוריהם (.)Bowler, Large, & Rejskind, 2001
אולם נראה כי עדיין קיים פער בין ההכרה הבינלאומית בחשיבות פיתוח כישורי אוריינות מידע בקרב
מורים ובין העדיפות הנמוכה לה זוכים כישורים אלה בשדה החינוך (.)Stockham & Collins, 2012
יחס המורים אל השינוי ,המתחייב משילוב התקשוב בהוראה ,הוא בדרך כלל מורכב
ואמביוולנטי .מחקר טאליס ( )TALIS – Teaching and Learning International Survey
הוא מחקר בין-לאומי הנערך על-ידי ארגון ה OECD -אחת לחמש שנים ומתמקד בסגלי הוראה
ומנהלים .המחקר שהתקיים בשנת  2013הצביע על פער בין היחס החיובי של מורים לשילוב
טכנולוגיה בהוראה ולשימוש בפרקטיקות הוראה חדשניות ,כגון למידה קונסטרוקטיביסטית,
ובין היישום בפועל של פרקטיקות אלה (משרד החינוך2015 ,ב') .מורים רבים חסרים את
המיומנויות הנדרשות להתאמת השיעור הבודד לסביבה המתוקשבת ,כיוון שתכנית הלימודים
ברוב תחומי הדעת מתעלמת מקישור זה (מלמד וסלנט .)2010 ,מחקרים מצאו כי מורים רואים
במחשב כלי עזר יעיל לניהול הלמידה ,אך לא בהכרח אמצעי לשינוי שיטת ההוראה (מלמד וסלנט,
 .)Sangra & González-Sanmamed, 2011 ;2010במחקר מקיף ביותר ,שקיים האיחוד
האירופי ב 31 -מדינות ( ,)2013נמצא כי מורים משתמשים בכלי התקשוב בעיקר לצורך הכנת
חומרי לימוד ולא לשם עבודה עם תלמידים בכיתה ( .)Wastiau et al., 2013ממצאים דומים עלו
ממחקר  , ICILSשמצא כי המורים אינם מתפקדים כ'סוכני שינוי' בהקשר זה  רובם מתקשים
למצות את מלוא הפוטנציאל של טכנולוגיות חדשות ,ונוטים לשלבן בתוך שיטות הוראה מוכרות
במקום ל ולהתנסות בעזרתן בשיטות הוראה חדשות (.)Erstad, Eickelmann, & Eichhorn, 2015
לכאורה ,ניתן היה לצפות כי מורים צעירים ,שנולדו ב'עידן המידע' ונחשבים כ'ילידים
דיגיטליים' ,יגלו פתיחות רבה ויסתגלו בקלות לשינוי הנדרש בדרכי ההוראה המשלבות
טכנולוגיה חדשנית .אולם מחקר שהתקיים באוניברסיטה בארצות הברית ובחן פרחי הוראה
ומורים מתחילים שהוגדרו כ'ילידים דיגיטליים' על פי גילם ,הצביעה על הקשיים המיוחדים
לקבוצת מורים זו ( .) Lei, 2009המחקר העלה כי למורים הצעירים יחס חיובי ביותר כלפי
חידושים טכנולוגיים באופן כללי ועם זאת רובם גילו גישה שמרנית כלפי שילוב הטכנולוגיה
בהוראה .רובם השתמשו בטכנולוגיה בעיקר לצרכים חברתיים ,לא הכירו טכנולוגיות מתקדמות ולא
זיהו את הפוטנציאל הגלום בשילוב טכנולוגיות אלה בהוראה .החוקר הגיע למסקנה כי עצם
העובדה שאותם סטודנטים להוראה גדלו כ'ילידים דיגיטליים' ,אינה מהווה תמריץ להתפתחותם
כמורים המשלבים טכנולוגיה בהוראה בצורה איכותית .נדרשת הכשרה שיטתית להכרת
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טכנולוגיות מתקדמות ,המותאמות להוראה בכיתה ,שתסייע להם לבצע את המעבר מהיותם
סטודנטים ,שהם גם 'ילידים דיגיטליים' ,למורים בעלי ניסיון ומומחיות בהוראה.
קשיים דומים נמצאו במחקרים שהתמקדו בכישורי אוריינות המידע של מורים .מחקר
בארצות הברית ( מצא כי רבים מן המורים המתחילים שנבדקו ,לא הכירו את המושג אוריינות
מידע ( .)Stockham & Collins, 2012רובם סברו ששימוש יום יומי במנוע החיפוש Google
מצביע על שליטה באוריינות מידע ובאוריינות טכנולוגית ( )ICTואף בלבלו בין מיומנויות מידע
למיומנויות  .ICTמשתתפי המחקר לא גילו מודעות ,או העדפה ,להוראת מיומנויות מידע .רכישת
כישורי אוריינות מידע נתפסה על ידם ככלי עזר ללימודיהם האישיים .הם לא העבירו של הידע
שרכשו בתחום לתפקידם כמורים.
מחקר ,שהתקיים בקרב מורי חטיבות הביניים ביוון ,בדק את תהליך הקניית אוריינות המידע
בבית הספר ותפיסת המורים בשאלת רמת אוריינות המידע של תלמידיהם .רוב הנחקרים מכירים
בחשיבות הנושא ,אולם הממצאים העלו כי מיומנויות המידע נלמדות בבתי הספר באופן מקרי,
כאשר עולות שאלות ,בהקשר למטלה מסוימת ,ואינן מובנות בתכנית הלימודים .רוב המורים גילו
גישה ביקורתית וספקנית ,באשר לרמת אוריינות המידע של תלמידיהם ועם זאת הודו כי אינם
יודעים כיצד ללמד מיומנויות מידע ובדרך כלל מסתפקים במתן עצות כלליות ( Togia, Korobili,
 .)Malliari, & Nitsos, 2014מחקר נוסף ,שבוצע ביוון ,בדק את יכולת הערכת המידע הדיגיטלי של
מורים מתחילים ומנוסים .החוקרים מצאו כי המורים משתמשים בעיקר במנועי חיפוש פופולריים
לאיתור תכנים לימודיים ואינם מודעים מספיק לצורך לברר מהו מקור המידע ומה מידת אמינותו,
טרם שילובו בשיעור (.)Bougatzeli, Douka, Bekos, & Papadimitriou ,2017
מאחר שנגישות ושימוש יום יומי בטכנולוגיה אינם משמשים ,כשלעצמם ,תמריץ למורים
לשלב אורייניות מידע בהוראה ,נשאלת השאלה אילו גורמים אחרים עשויים לתרום להצלחתם
בתחום זה? ניתן לעמוד על מספר גורמים ,העולים מספרות המחקר :ניסיון קודם בהוראה,
מסוגלות עצמית ,ביטחון עצמי בשימוש בטכנולוגיה ,הכשרה ממוקדת במטרה להכיר את התחום
ולפתח דרכי הוראה מתאימות ,לצד תובנה כי תחום זה דורש את אותם המשאבים והתובנות
הפדגוגיות ,כמו בכל תחום דעת.
במחקר עומק ,שהתבצע בדרום אפריקה ,התבקשו מורים ,שהשתתפו בקורס אוריינות מידע
בחינוך ,לנהל יומנים רפלקטיביים אודות ההתנסות שלהם בהקניית אוריינות מידע .שיטת מחקר
זו נועדה ללמוד כיצד תופסים המורים את הנושא וממחישים אותו לתלמידיהם .נמצא שרמת
המודעות וההבנה של משתתפי המחקר בהקשר לחשיבות הקניית אוריינות מידע לתלמידים
עלתה מאד בעקבות ההכשרה שעברו ורישום היומנים .עם זאת ,התגלה כי מורים מועטים בלבד
מסוגלים גם להקנות מיומנות זו לתלמידים .עורכי המחקר המליצו על פיתוח תכניות הכשרה
מיוחדות בחינוך לאוריינות מידע (.)Zinn, Stilwell, & Hoskins, 2016
מחקר נוסף עקב ,באמצעות שיטות מחקר איכותניות ,אחר מורים לשפה וספרות אנגלית
במטרה לבדוק כיצד הם מתפתחים בהקשר לשילוב התקשוב בהוראה ( .)Hughes, 2005החוקר
מצא שמורים בעלי ותק וניסיון בהוראה וידע מקצועי נרחב ,יכולים לנצל את הידע שלהם לצורך
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פיתוח פדגוגיה חדשנית נתמכת טכנולוגיה ,יותר מאשר מורים חסרי ניסיון ,שעדיין זקוקים
להדרכה ולתמיכה בפיתוח שיטות ההוראה.
מחקר שבדק את רמת ידע התוכן הפדגוגי טכנולוגי ( )TPACKבקרב מורים מישראל
בהקשר לתפיסת התפקיד שלהם מצא כיידע של תוכן פדגוגי טכנולוגי מהווה גורם קריטי
לאפקטיביות ההטמעה של הטכנולוגיה החדשנית בבית הספר (אבידב-אונגר .)2011 ,משתתפי
המחקר רואים במעשה ההוראה ,המשלב ידע פדגוגי ושליטה בתחום הדעת את הגורם החשוב
יותר בתפקידם .החוקרת מצאה כי עמדות המורים כלפי שינוי אינן מצויות בכלים הטכנולוגיים,
אלא בידע שמחזיק המורה ובתרבות הארגונית של בית הספר .אלו הם הגורמים החשובים
בהטמעה אפקטיבית של טכנולוגיות חדשניות בבתי הספר .טענה זו חזרה במחקר נוסף של
אבידב-אונגר שבחנה את הטמעת תכנית התקשוב בבתי הספר (אבידב-אונגר וארזי-כהן.)2014 ,
במחקר זה נמצאה בקרב המשתתפים רמה גבוהה של ידע פדגוגי בתחום התוכן ( )PCKלצד רמת
ידע טכנולוגי ( )TKנמוכה ורמת ידע פדגוגי-טכנולוגי ( )TPKבינונית בלבד ,עם זאת נמצא כי ככל
שרמות הידע הפדגוגי הטכנולוגי גבוהה יותר ,כך הטמעת תכנית התקשוב בבית הספר רבה יותר.
בעקבות ממצאים אלה הגיעה החוקרת למסקנה ,כי מורה בעל ידע פדגוגי ונכונות לשינוי יטמיע
את תכנית התקשוב בצורה יעילה ואפקטיבית גם אם הידע הטכנולוגי עדיין לא מבוסס אצלו דיו.
גישה זו קיבלה חיזוק במחקר שהתקיים בתאילנד ,שמצא כי הטמעה מוצלחת של אוריינות
מידע בהוראה ובלמידה דורשת מן המורים ליישם את אותם המרכיבים החיוניים להוראה
מוצלחת של תכנים לימודיים-עיוניים ) .)Kingsawat, Kwiecien, & Tuamsuk 2015במחקר
זה פנו החוקרים אל המורים עצמם בכדי לברר מה הם ,לדעתם ,התנאים החיוניים להטמעה
מוצלחת של אוריינות מידע בחינוך היסודי .הממצאים העלו כי המרכיבים החיוניים לשילוב
מוצלח של אוריינות מידע בהוראה זהים למעשה למרכיבים הנדרשים בתכנון של כל שיעור ובכל
כיתה .כך ,לדוגמה ,יש צורך בתכנון מוקדם ,בשימוש באסטרטגיות הוראה ולמידה ,בהפעלת
התלמידים ,שימוש במקורות מידע והערכה של תוצאות הלמידה .כמו כן חיוני כי בתהליך יהיו
מעורבים ,בנוסף למורה ולתלמידים ,גם הנהלת בית הספר והספרנים ושייעשה שימוש בכלים
טכנולוגיים .עוד נמצא ששילוב של פעילויות למידה בסביבה המקוונת עם הקנייה מוסדרת של
מיומנויות אוריינות מידע ,הם גורמים בעלי חשיבות שיובילו להטמעה מוצלחת .בהערכת תוצאות
הלמידה יש להתייחס בנפרד לשני היבטים שונים :הערכת הידע העיוני ,שהתלמידים רכשו בנושא
לימודי והערכת מיומנויות אוריינות מידע.
מחקר  ICILSמצא כי הגורמים העיקריים לקידום הקניית מיומנויות מחשב ומידע בקרב
המורים הם .1 :מידת ביטחונם העצמי בהקשר לידע והמומחיות האישית שלהם בתחום; .2
עבודה בסביבה תומכת ,המקדמת תכנון ושיתוף פעולה בין המורים ).)Ainley et al., 2016
מחקרים נוספים הצביעו על חשיבות ההכשרה ,התמיכה המערכתית והליווי הצמוד של המורים
בתהליך הטמעת תהליכי השינוי (פלד ומגן-נגר ;2012 ,שמיר-ענבל וקלי.)2011 ,
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תכנית התקשוב להתאמת מערכת החינוך למאה ה21 -
ראמ"ה  הרשות הארצית למדידה וההערכה בחינוך  דיווחה כי בישראל ניכרת מגמה של עלייה
מתונה לאורך השנים בשימוש בתקשוב ובאינטרנט לצרכי למידה (משרד החינוך2015 ,א') .עם
זאת ,תוצאות המחקר הבין לאומי טאליס ( ,(TALISבו השתתפה ישראל לראשונה בשנת ,2013
הצביעו על שימוש נמוך בישראל בתקשוב ובאינטרנט לצרכי הוראה ,בהשוואה למדינות
מתקדמות אחרות (משרד החינוך2015 ,ב') .במחקר השתתפו  3,400מורים ומנהלים המלמדים
בחטיבות הביניים בישראל .הממצאים העלו כי ,בהשוואה לשאר המדינות שהשתתפו במחקר,
פחות מורים בישראל דווחו על שימוש תלמידים בתקשוב לצורך פרויקטים מתמשכים ,או עבודה
בכיתה ( 19%בישראל לעומת  37%בממוצע בשאר המדינות) .עוד נמצא כי בישראל ,שיעור נמוך
יותר של מורים נוהגים ליישם פרקטיקות הוראה המקדמות הבניית ידע ולמידה משמעותית,
זאת למרות שהם מכירים בחשיבות של הוראה מסוג זה .פער זה ,בין התפיסות לבין יישומן
בפועל ,נמצא אמנם בכל המדינות המשתתפות אולם בישראל הוא גדול יותר( .משרד החינוך,
2015ב') .יתכן כי לתוצאה זו יש קשר לעובדה שבמבחני פיז"ה  ,2012שכללו ,לראשונה ,מבחנים
ממוחשבים בקריאה דיגיטלית ,הגיעו תלמידי ישראל (כתות ח') למקום ה 26 -בלבד מבין 31
המדינות שהשתתפו במחקר (משרד החינוך – ראמ"ה.)2013 ,
מדינות רבות בעולם מפעילות מדיניות מכוונת לשילוב התקשוב בחינוך (מלמד וסלנט,
 .(Kalaš et al., 2012; wallet, 2014 ;2010בישראל הוכרזו תריסר תכניות תקשוב לאומיות
מאז שנות השמונים של המאה הקודמת (אלגלי וקלמן' .)2011 ,תכנית התקשוב להתאמת מערכת
החינוך למאה ה  '21-החלה לפעול בשנת תש"ע .בשלב הראשון צורפו לתכנית בתי הספר
היסודיים במחוז דרום ומחוז צפון ,במימון משרד החינוך .כמו כן ,ניתן אישור לרשויות מקומיות
שחפצו בכך ,ואשר עמדו בסטנדרטים הנדרשים ,כולל מימון עצמי ,לצרף לתכנית את בתי הספר
היסודיים באזור שלהן .בתי ספר ,כיחידים ,לא הורשו להצטרף לתכנית בשלב זה (אישור שניתן
בשלב מאוחר יותר ,החל משנת תשע"ה) .התכנית הציבה כמטרה ,להוביל לקידום של 'פדגוגיה
חדשנית' בבתי הספר (משרד החינוך ,)2012 ,כך שהתלמידים ירכשו מיומנויות רלוונטיות לתפקוד
מיטבי במאה ה ,21 -ההוראה תותאם לשונּות התלמידים ותוביל לשבירת מחיצות בין בית הספר
לחברה הכללית .שימוש מושכל בתקשוב יביא לשיפור באיכות ההוראה ,מיומנויות המורים ,ניהול
בית הספר ,הקשב והעניין של התלמידים (משרד החינוך.)2012 ,
התכנית הציגה רשימה של 'תשומות' בהן יזכו בתי הספר ,שבתמורה יתחייבו להגיע ל'תוצאות'
(הישגים) ולהציג 'תפוקות' .ברשימת התפוקות שבעה סעיפים :תכנית עבודה בית ספרית ,שילוב
טכנולוגיה בתהליכי הוראה למידה והערכה ,ניהול פדגוגי מתוקשב ,פורטל חינוכי בית ספרי ,שיתוף
ותקשורת ,אינטרנט בטוח ואוריינות מחשב ומידע (משרד החינוך2011 ,א' ונספח .)1
בסקר שערך המנהל למדע וטכנולוגיה ( )2012נמצא כי ברוב בתי הספר דרישות התכנית
מיושמות בצורה טובה ,או סבירה (וייסבלאי .)2013 ,ארבעה מחקרים ,שביצע משרד החינוך עקבו
אחר תכנית התקשוב מנקודת מבטם של המורים (דיין ומגן-נגר ;2013 ,מגן-נגר ,רותם ,ענבל-
שמיר ,ודיין ;2014 ,פלד ומגן ;2012 ,רותם ,מגן-נגר ,ודיין .)2013 ,בשני מחקרים נבדקו מורים
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המלמדים בבתי ספר ,שהוגדרו כ'מדגימי תקשוב'  עוסקים ברציפות בחדשנות פדגוגית וארגונית
ממוקדת תקשוב ,מעניקים תמיכה והכשרה למורים ,ומתחזקים תשתיות מחשוב מתקדמות .שני
המחקרים מצאו כי מורים בבתי ספר מדגימי התקשוב גילו רמת חדשנות פדגוגית-טכנולוגית
גבוהה יותר ,הן בהשוואה למורים במחקר קודם ,שהתקיים ב( 2006 -דיין ומגן-נגר )2013 ,והן
בהשוואה למורים המלמדים בבתי ספר' ,רגילים' ,המשתתפים בתכנית התקשוב (פלד ומגן,
 .)2012המחקר השלישי (רותם ,מגן-נגר ,ודיין )2013 ,השווה בין מורים ,שהחלו להשתתף בתכנית
התקשוב בשנת  ,2010למורים שהשתתפותם החלה בשנת  .2011נבדקה מידת היישום של תפוקה
שהוגדרה כ'שילוב  ICTבהוראה-למידה-הערכה' (הל"ה) .המחקר העלה כי בשנה השנייה
לתכנית ,אחוז בתי הספר בהם המורים מלמדים שיעורים בחינוך לשוני ,מתמטיקה ,או מדעים
בסביבה מתוקשבת ,לפחות פעם אחת בשבוע ,גבוה יותר באופן מובהק מאשר בשנה הראשונה
לתכנית .המחקר הרביעי התקיים בתום שנתיים עד שלוש שנים להטמעת התכנית ובחן את
השפעת תכנית התקשוב על השינוי בעבודת המורים ומאפייני ההוראה-למידה הדיגיטלית
בכיתות הלימוד בקרב כאלף מורים (מגן-נגר ,רותם ,ענבל-שמיר ,ודיין .)2014 ,משתתפי המחקר
דיווחו על שימוש בטכנולוגיה בעיקר לצורך המחשת תכנים לימודיים ,כתוספת לשיטות הוראה
מסורתיות ,כלומר התכנית לא הצליחה להוביל לשינוי בולט בדרכי ההוראה.
יש לציין כי ארבעת המחקרים התבססו על שאלוני עמדות שהוצגו למורים ,אך לא בחנו את
אופן ביצוע ההוראה-למידה-הערכה ,בשילוב אוריינות תקשוב בפועל ולא בדקו את הכישורים
והמיומנויות שרכשו תלמידים באותם בתי ספר .מן הדוגמאות לשאלות שנשאלו המורים ,עולה
כי היו אלו שאלות כלליות למדי .לא ברור האם העלייה ברמת החדשנות ,שתוארה בבתי הספר
מדגימי-תקשוב ,כוללת התייחסות למיומנויות של המאה ה .21 -פיתוח חשיבה מסדר גבוה
ואוריינות מידע  מושגים המוצגים כחלק מיעדי תכנית התקשוב (משרד החינוך ,תפוקות
ותוצאות .)2011 ,זוהר ( ,)2011שבחנה את מסמכי תכנית התקשוב עם פרסומם ,הצביעה על הפער
הקיים בין הגדרת המטרה בתחום הפדגוגיה המהותית ובין הביצוע בפועל .לטענתה ,התכנית
מציגה חזון חינוכי במטרה להקנות לבוגרי מערכת החינוך את מיומנויות של המאה ה ,21 -אולם
בפועל ,עוסקת בעיקר בפדגוגיה מנהלית ומבנית ואינה מותירה פנאי לשילוב פדגוגיה מהותית
בתהליך התקשוב ולשינוי בדרכי ההוראה והלמידה .היא הציעה לפתח ולהפעיל כלי מדידה
והערכה הולמים הן ברמת המורה והן ברמת התלמיד.
מחקר הערכה נרחב שבצעה ראמ"ה במהלך שלוש השנים הראשונות לביצוע תכנית
התקשוב (משרד החינוך2015 ,א') ,השווה בין מנהלים ,מורים ותלמידים בבתי ספר המשתתפים
בתכנית (קבוצת התכנית) ובין אותה אוכלוסיית מחקר בבתי ספר שלא השתתפו בתכנית (קבוצת
ההערכה) .מטרת המחקר הייתה להעריך את העמידה בתפוקות מנקודת מבטם של המורים
והתלמידים .יש לציין ,כי על אף העובדה שבתכנית התקשוב הוצגו שבע תפוקות ,המחקר של
ראמ"ה התייחס לשש תפוקות בלבד .דווקא התפוקה הפדגוגית ביותר' ,אוריינות מחשב ומידע',
לא זכתה למדידה והערכה במחקר זה .עורכי המחקר נימקו זאת בטענה כי היה קושי להעריך
התפתחויות בתחום זה ,כיוון שמשרד החינוך לא הגדיר באופן מסודר את המיומנויות המצופות
מהמורים ומהתלמידים על פי שלבי גיל או על פי תחומי דעת .לדעתנו ,קשה לקבל טיעון מסוג

30

זה ,המתעלם מן הפירוט הרב של המיומנויות הנדרשות במסמכי תכנית התקשוב ,הן במסמך
'נספח  – 1תפוקות ותוצאות' (משרד החינוך2011 ,א') והן במסמך 'התאמת מערכת החינוך למאה
ה  21 -הקניית אוריינות מחשב ומידע ( (CILבבתי ספר היסודיים' (משרד החינוך .)2013 ,באשר
לתפוקות המכונות 'תכנית עבודה בית ספרית' ו'שילוב טכנולוגיה בתהליכי הוראה למידה והערכה',
הדו"ח אינו מתייחס לשאלה האם בתי הספר עומדים בדרישה להגיש תכנית עבודה (תכנית הל"ה).
על אף כל זאת ,עורכי המחקר הגיעו למסקנה שהפעלת תכנית התקשוב הובילה לעלייה
ניכרת בשימוש במחשבים ניידים בקרב המורים ,הגבירה עשייה פדגוגית מתוקשבת ,כגון בניית
מערכי שיעור מתוקשבים וחיפוש מידע באינטרנט לצורך הוראה ולמידה .מרבית המורים פועלים
בתוך מערכות מתוקשבות בהתנהלות הפדגוגית היום יומית ומשדרים תחושת מסוגלות גבוהה
בשימוש בתקשוב כחלק מההוראה.
הממצאים בנוגע לתלמידים היו חיוביים פחות .נמצא כי בהשוואה למורים ,סביבת הלמידה
והעבודה של התלמידים מערבת פחות שימוש באמצעים מתוקשבים וכי להפעלת התכנית כמעט
ואין השפעה על היקף השימוש בכלים מתוקשבים לשם למידה בקרב התלמידים .השוואת דיווחי
התלמידים על שליטתם במיומנויות העלתה כי לא נמצאו הבדלים בולטים בין התלמידים
ב'קבוצת התכנית' לתלמידים ב'קבוצת ההערכה' ,ומכאן הגיעו עורכי המחקר למסקנה כי לא
ניתן להצביע על תרומה ניכרת של התכנית הלאומית בתחומים אלו (משרד החינוך2015 ,א').

כישורי אוריינות מידע  מחקרים בישראל
התפתחות התפיסה הרואה באוריינות מערכת כוללת של מיומנויות ,הנדרשות לכל אדם ( Hobbs,
 )2017והמודלים ההוליסטים שפותחו בנושא אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע הובילו
למחקרים שביקשו לבחון תיאוריות אלה הלכה למעשה ( ;Gross & Latham, 2009, 2012
 .)Kong, 2014; Mokhtar et al., 2008; Maurer et al., 2017בישראל בוצעה סדרת מחקרים
שהתבססה על מודל האוריינות הדיגיטלית של עשת-אלקלעי (עשת-אלקלעיAviram & ;2010 ,
;Eshet-Alkalay, 2006; Eshet-Alkalai, 2004; Eshet & Amichai-Hamburger, 2004
 .)Eshet-Alkalay & Chazut, 2008החוקרים ביקשו לברר מה הם ההבדלים במיומנויות
האורייניות בין לומדים מקבוצות גיל שונות והאם המיומנויות האורייניות משתנות לאורך זמן.
קבוצת הנחקרים הראשונה ( )Eshet & Amichai-Hamburger, 2004כללה תלמידי תיכון,
סטודנטים בשנות העשרים לחייהם ובוגרי אוניברסיטה בשנות השלושים לחייהם .כל
המשתתפים ביצעו חמש מטלות ,כאשר כל מטלה ייצגוה סוג אחר של מיומנות דיגיטלית על פי
המודל של עשת-אלקלעי  .נמצא כי תלמידי התיכון גילו יכולות גבוהות יותר בחשיבה מסתעפת
ובחשיבה צילומית-חזותית ,בעוד הסטודנטים והבוגרים גילו יכולות גבוהות יותר בחשיבת
שיעתוק ובחשיבת מידע .במחקר שהשווה ביצועים של אותה קבוצת נחקרים ,בהפרש של חמש
שנים ,נמצא שיפור באוריינות הטכנולוגית ,אולם יכולות 'חשיבת מידע' של כל המשתתפים נחלשה.
החוקרים הסיקו שנגישות לטכנולוגיה וחשיפה למידע ,ללא שילוב של פיתוח חשיבה ביקורתית,
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איננה מקדמת אוריינות מידע ואף גורעת ממנה ( .)Eshet-Alkalay & Chazut, 2008הירידה ביכולת
החשיבה הביקורתית אצל צעירים בתקופה בה כמות המידע הזמין לציבור הולכת וגדלה ,נתפסה על
ידי החוקרים כ'נורת אזהרה' למנהלי מערכת החינוך (עשת-אלקלעי.)2010 ,
מחקר נוסף שנערך בישראל בדק השפעות של מאפיינים דמוגרפיים על אוריינות מידע של
סטודנטים בתחילת לימודיהם במכללה אקדמית ,על פי הערכתם העצמית (פיטרסה ,סנטו,
וגרינברג .)2017 ,מחקר זה התמקד בעיקר בהבדלים בין סטודנטים דוברי עברית ובין סטודנטים
דוברי ערבית ,כשפת אם .מרבית הנחקרים דרגו את הידע הטכנולוגי ואת מיומנויות חיפוש המידע
שלהם באופן ממוצע .עוד נמצא כי הסטודנטים דוברי הערבית מעדיפים לקרוא ולצרוך מידע בדפוס,
על פני מידע דיגיטלי וכי הם נזקקים לתיווך רב יותר בכל רמות אוריינות המידע ,בהשוואה לדוברי
העברית .במחקר אחר שהתקיים בישראל בקרב סטודנטים לתואר ראשון בשנת לימודיהם
הראשונה באוניברסיטה ,נמצא קשר מובהק בין פתיחות להתנסות ,סקרנות ,לימוד עומק,
מיומנות טכנולוגית ומסוגלות עצמית בשימוש במחשב ובין רמת אוריינות המידע של הנבדקים.
ה חוקרים המליצו לפתח את כישורי אוריינות המידע כבר בתקופת הלימודים בבית הספר ,לקיים
הדרכות ייעודיות לסטודנטים לצד שילוב עיסוק באוריינות מידע במסגרת קורסים מסוימים,
תוך טיפוח התכונות והיכולות שהוזכרו במחקר ).)Aharony & Gur Hadar, in press
מחקרים ספורים בלבד התמקדו בבדיקת כישורי אוריינות מידע של תלמידי בתי ספר
בישראל .בסקר שנערך בקרב תלמידי חטיבות ביניים בישראל ( )2012ציינו  80%מן התלמידים
שמוריהם "אף פעם" לא מעודדים אותם ליצור ולהעלות לאינטרנט מידע ותוכן שקשור בשיעור.
כחמישים ואחד אחוזים מהתלמידים טענו שלא לימדו אותם כיצד לזהות האם מידע שמצאו
ברשת הוא אמין ומדויק (דרור וסער ,2012 ,בלאו ודרור.)2013 ,
במחקר של ספקטור-לוי וגרנות-גילת ( ,)2012על תרומת הלמידה באמצעות מחשבים ניידים
אישיים לפיתוח מיומנויות למידה ואוריינות מידע בקרב תלמידי חטיבת ביניים ,השתתפו
תלמידי כיתה ט' משני בתי ספר .התלמידים ביצעו משימה לימודית מורכבת במחשב ,בזמן קצוב.
המשימה כללה יישום מיומנויות אוריינות מידע כגון :איתור מידע ,בחירת מידע ,הערכת מידע,
הבנת הנקרא ,עיבוד מידע ,ניסוח פסקת טיעון ,הכנת ייצוג חזותי ,והצגתו בצורה אטרקטיבית
וברורה (כרזה) .ביצועי התלמידים נבדקו באמצעות מחוון .בקבוצת ההתערבות השתתפו
תלמידים ,שקיבלו מחשבים ניידים אישיים ולמדו עמם במשך ארבע שנים .בקבוצת ההשוואה
השתתפו תלמידים שלמדו בבית ספר אחר ללא מחשבים אישיים .על פי עדויות המורים ,בשני
בתי הספר לא מתקיימת הוראה מפורשת של מיומנויות מידע .החוקרות מצאו הבדלים
מובהקים ,הן בציון הסופי והן בביצוע המשימות בין שתי הקבוצות .התגלו חמישה מדדים בעלי
שונות מובהקת :ארגון מידע בטבלה ,הערכת אמינות המידע ,זיהוי סימנים למהימנות מקור
מידע ,איכות הכתיבה של פיסקת טיעון והפקה טובה יותר של התוצר (כרזה) .כל אלה הצביעו על
יכולת גבוהה יותר בקרב תלמידי קבוצת ההתערבות.
המחקר של ברזילי וזוהר ( ,)2011ביקש לעמוד על הקשר בין החשיבה האפיסטמית של
תלמידים הלומדים בבית הספר היסודי בישראל ,לבין תהליכי למידה ממקורות מידע מקוונים
ובפועל עסק במרכיבים אישיותיים והשפעתם על מיומנויות הערכת מידע ומיזוג מידע בקרב תלמידי
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כתה ו' .מחקר זה השתמש בכלים איכותניים וכלל שתי מטלות למידה מקוונות .במטלה אחת
התבקשו לבצע חיפוש ברשת ,כדי לענות על שאלה פתוחה ובמטלה נוספת התבקשו לענות על
שאלה ,בהתבסס על שלושה מקורות מידע שהוצגו בפניהם .ביצוע המטלות הוקלט באמצעות
תוכנת לכידת מסך .במקביל ,נערכה תצפית מעורבת ,כאשר התלמידים התבקשו לבטא בקול את
מחשבותיהם ולתאר מה הם עושים .בסיום המטלות נערכו ראיונות אפיסטמיים עם התלמידים.
כאמור ,נמצא פער בין המיומנות הטכנית לאופן השימוש במידע .פחות מחצי מהתלמידים התייחסו
להערכת אמינות אתרים שמהם לקחו מידע ,וגם אז ההערכה נעשתה לעיתים בצורה שטחית ובלתי
עקבית .בשני המחקרים ,כישורי אוריינות מידע נתפסו כגורם המושפע (משימוש במחשבים
אישיים ,או ממרכיבי אישיות) אך לא נבדקו בהקשר להוראה והלמידה המתרחשים בבית הספר.
מחקר נוסף ,שעסק באוריינות דיגיטלית של תלמידים ,בחן את הדיווח העצמי מול
התפיסות בפועל של תלמידי כיתות ז' (פורת ,בלאו ,וברק .)2017 ,מחקר זה אינו עוסק ישירות
באוריינות מידע ,אלא באוריינות דיגיטלית ,על פי המודל של עשת-אלקלעי ( ,)2010המתמקד
במיומנויות חשיבה .אך מאחר שמיומנויות אלה כוללות 'חשיבת מידע' ,ניתן ללמוד ממנו גם
בהקשר למחקר שלנו .המחקר בדק את הקשר בין התפיסה העצמית של התלמידים אודות רמת
האוריינות הדיגיטלית שלהם ובין הרמה שהתגלתה בפועל בעקבות ביצוע משימות דיגיטליות,
הלכה למעשה .בדומה למחקרים שתוארו לעיל אודות סטודנטים במדינות שונות ( & Gross
 ,)Latham, 2009; Maurer et al., 2017גם מחקר זה הצביע על פער בין התפיסה העצמית לביצוע
בפועל .הנבדקים תפסו את רמת המיומנות שלהם כגבוהה הרבה יותר מביצועיהם.
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מטרות המחקר
המניע למחקר נובע מן הרצון לבחון את נתוני ההוראה והלמידה של אוריינות מידע ,שהתפתחו
בבתי הספר היסודיים ,בעקבות תכנית לימודים של משרד החינוך ,אשר הוטמעה במספר בית
ספר .מטרת המחקר היא לשרטט תמונת מצב ההוראה והלמידה של אוריינות מידע בבתי ספר
יסודיים בנקודת זמן מסוימת ,לברר מה המורים מלמדים בתחום זה (מרכיב ההוראה) ,מהי
תפיסת התלמידים בנושא זה ומה הם יודעים לעשות (מרכיב הלמידה) ולהציע מודל לשילוב
אוריינות מידע בהוראה.
מן הספרות שנסקרה לעיל ניכר כי מערכות חינוך רבות בעולם מנסות מזה תקופה ארוכה
לשלב תקשוב בהוראה ובלמידה בבתי הספר .אוריינות מידע ,על ביטוייה המגוונים ,מוצגת כגישה
חינוכית ,החיונית לפיתוח מיומנויות של המאה ה 21 -בקרב בוגרי מערכת החינוך .מחקרים רבים
עוסקים בשאלת הטמעת מיומנויות המחשב והמידע בתכנית הלימודים מנקודת מבטם של עובדי
ההוראה ואף מציעים מודלים ,שעשויים לתרום לשינוי ולשיפור דרכי ההוראה בהקשר זה .מספר
קטן יותר של מחקרים עוסק בנקודת מבטם של תלמידים בהקשר לידע והמיומנויות שרכשו בבית
ספרם ומעמידם מול נקודת המבט של מוריהם.
מחקרים שבחנו את 'תכנית התקשוב הלאומית' ועקבו אחר התפתחותה ,בדקו בעיקר את
מרכיב ה'הוראה' והציגו את התקשוב כמכלול .המחקרים התייחסו למוכנות המורים לשינוי,
לשליטת המורים במיומנויות תקשוב ,או להשפעת הפעלת התכנית על אופן עבודת המורים (כהן
וברנשטוק ;2014 ,מגן-נגר ,רותם ,ענבל-שמיר ,ודיין .)2014 ,המידע נאסף באמצעות שאלונים ,או
ניתוח דו"חות שבתי הספר הגישו למשרד החינוך ולא באמצעות חקירה מעמיקה אודות נקודת
מבט המורים .סקר של ראמ"ה ,שפורסם בתום שלוש שנים לקיום התכנית ,ובחן את מידת
העמידה של בית הספר בתפוקות הנדרשות ,לא התייחס כלל לתפוקה המכונה 'אוריינות מחשב
ומידע' (משרד החינוך2015 ,א').
במחקר זה אנו מבקשים לבודד את תחום אוריינות מידע מתוך המכלול של מיומנויות
התקשוב והאוריינות הדיגיטלית ולהאיר היבט זה ,אשר דורש להפעיל כישורי למידה וחשיבה
ביקורתית וליישמם באמצעות כלים טכנולוגיים.
אנו מבקשים להבחין בין 'הוראה' ובין 'למידה' .מדובר בשני תהליכים המתרחשים בבית הספר,
אך מיוחסים לקהלים שונים .על פי התפיסה המקובלת באפיון של תכנית לימודים ,המורים עוסקים
ב'הוראה' והתלמידים עוסקים ב'למידה' (הרפז .)2010 ,אנו סבורים שכדי להבין מה יודעים
התלמידים ,יש לחקור את התנהגות המידע ורמת הידע שלהם ואין להסתפק בנקודת המבט של
מוריהם .לכן ,בחרנו לחקור את מרכיב 'ההוראה' בנפרד מחקירת מרכיב 'הלמידה' ובאמצעות זאת,
לבצע הערכה של הידע ,אותו רכשו התלמידים ,בעקבות תהליכי הוראה המבוצעים בבית הספר.
הנחת המוצא בהקשר לאוריינות המידע של התלמידים היא כי היא מושפעת מן המסוגלות
העצמית והתפיסה העצמית שלהם אודות שליטתם במיומנויות תקשוב ( ;Ainley et al., 2016
 , )Fraillon et al., 2015אך לא בהכרח מתפיסתם העצמית אודות מידת שליטתם במיומנויות
המידע .הנחה נוספת היא כי קיים קשר של תיווך בין התנהגות המידע ובין אוריינות המידע של
התלמידים ( .)Ishimura, 2013; Shenton & Hay-Gibson, 2012התנהגות המידע ,באה לידי
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ביטוי בדרכי הפעולה ,שהתלמיד נוקט כדי להגיע לתוצר המבוקש .במחקר זה בדקנו מה ניתן
ללמוד מדרכי הפעולה של התלמידים על היכולת שלהם במיומנויות אוריינות מידע .ביקשנו
להבין באילו דרכים הם פועלים כדי להגיע לפתרון וכיצד היכולות ודרך הפתרון עשויים לתרום
להצלחה במטלת אוריינות מידע.
כדי שנוכל להעמיק בניתוח הנתונים ,בחרנו לקיים את המחקר בגישת 'חקר מקרה' ( Case
 )Studyבשני בתי ספר :בית ספר המשתתף בתכנית התקשוב ,שימש קבוצת מחקר ובית ספר שלא
השתתף בתכנית התקשוב באותה עת ,שימש קבוצת ביקורת .בכל בית ספר נבדקו שתי אוכלוסיות
במקביל :צוותי הוראה ,נבדקו באמצעות שיטת מחקר איכותנית ותלמידי כיתות ה'-ו' נבדקו
באמצעות שיטת מחקר כמותית .כרקע לאיסוף הנתונים בבתי הספר ,ובמטרה לאפיין את הדרישות
שהציבה תכנית התקשוב ,נותחו מסמכי המדיניות שפרסם משרד החינוך.

שאלות והשערות המחקר
שאלות המחקר חולקו לשני סוגים ,בהתאמה לאוכלוסיות המחקר ולשיטות המחקר .במסגרת
המחקר האיכותני ,הוצגו שאלות המחקר הבאות:

מדיניות משרד החינוך
 .1מה הייתה מדיניות משרד החינוך בין השנים  ,2014-2011בתחום הטעמת אוריינות מידע,
כפי שהתוותה במסמכי 'תכנית התקשוב להתאמת מערכת החינוך למאה ה?21 -
 .2באיזו מידה סיפקה מדיניות זו את התנאים להטמעת אוריינות מידע בבתי הספר שהשתתפו
בתכנית?

סוגיות הקשורות להוראת אוריינות מידע בבתי הספר שהשתתפו במחקר
 .1איזו מדיניות נקטה הנהלת בתי הספר בתחום שילוב תקשוב ואוריינות מידע בהוראה?
 .2מהי תפיסת התפקיד של המורים ,בתחום שילוב תקשוב ואוריינות מידע בהוראה וממה
היא מושפעת?
 .3כיצד משלבים המורים בפועל הקנייה של מיומנויות תקשוב ואוריינות מידע בהוראה?
 .4ב איזו מידה מולאו דרישות תכנית התקשוב בהקשר להוראת אוריינות מידע בבית הספר
שהצטרף לתכנית ל'תכנית התקשוב'?
 .5מה מאפיין מורים הנוטים לשלב אוריינות מידע בהוראה?
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סוגיות הקשורות ללמידת אוריינות מידע בבית הספר שהשתתפו במחקר
במסגרת המחקר הכמותי הוצגה שאלת מחקר אחת אודות ההבדלים בין התלמידים בשני בתי
הספר ושלוש השערות מחקר ,המתייחסות לקשרים בין התפיסה העצמית של כלל התלמידים
לגבי מידת שליטתם במיומנויות מחשב ומידע והתנהגות המידע שלהם ,לבין הצלחתם במטלת
אוריינות מידע.
ההשערה כי יימצא קשר בין התפיסה העצמית של התלמידים אודות מידת שליטתם במיומנויות
מחשב לבין מדדי המחקר האחרים מבוססת על ממצאי מחקר  ,ICILSאשר מצא קשר בין מסוגלות
עצמית בסיסית ) )Basic ICT Self-efficacyובין הצלחה במטלות אוריינות מחשב ומידע ( Ainley
 .)et al., 2016שתי ההשערות האחרות אודות הקשרים בין יכולות התלמידים ב'אוריינות מידע',
ה'דרך לפתרון' (המצביעה על התנהגות המידע) ובין ההצלחה במטלת אוריינות מידע מבוססות
על התיאוריות המצביעות על המשותף בין 'התנהגות מידע' ובין 'אוריינות מידע' (Julien, 2016
; )Fisher et al., 2005ועל המחקר של אישימורה ( ,)Ishimura, 2013שזיהה כי התנהגות המידע
של משתתפי המחקר השפיעה על רמת אוריינות המידע שלהם.
שאלה  :1מה הם ההבדלים בין תלמידי בית ספר המשתתף בתכנית התקשוב ובין תלמידי בית
ספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב בהקשר ל:
א .דיווח על המסגרת בה נלמדו מיומנויות מחשב ומידע.
ב .הערכת היקף לימוד מיומנויות מחשב ומידע בבית הספר.
ג .תפיסתם העצמית אודות מידת שליטתם במיומנויות מחשב ומידע.
ד .רמת השליטה במיומנויות הקשורות לאוריינות מידע.
ה .התנהגות המידע בהקשר למיומנויות הקשורות לאוריינות מידע.
השערה  :1יימצא קשר בין התפיסה העצמית של התלמידים אודות מידת שליטתם במיומנויות
מחשב לבין מדדי המחקר האחרים ,כך שככל שהתפיסה העצמית תהיה יותר גבוהה:
א .היכולת במרכיבי אוריינות מידע שנבדקו במחקר תהיה יותר גבוהה.
ב .הדרך לפתרון וההצלחה במטלה תהיינה יותר גבוהות.
ג .היכולת במרכיבי אוריינות מידע תתווך בין התפיסה העצמית לבין הדרך לפתרון.
השערה  :2יימצא קשר בין יכולת באוריינות מידע לבין הדרך לפתרון וההצלחה במטלת אוריינות
מידע ,כך שככל שהיכולת תהיה יותר גבוהה ,הדרך לפתרון וההצלחה במטלה תהיינה יותר
גבוהות.
השערה  :3יימצא קשר בין הדרך לפתרון לבין ההצלחה במטלת אוריינות מידע כך ש:
א .ככל שהדרך לפתרון תהיה מוצלחת יותר ,ההצלחה במטלה תהיה רבה יותר.
ב .הדרך לפתרון תתווך בין יכולת באוריינות מידע ובין ההצלחה במטלה.
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שיטת המחקר
המחקר התבסס על גישת 'חקר מקרה' (  )Case Studyגישה מחקרית ,במסגרתה נערכת תצפית
ונאספים נתונים על הפעילות האנושית במקום ובזמן מסוים (יוסיפון .)2001 ,באמצעות גישה זו
מבקש החוקר לבחון התנהגות אנושית ,אישית ,או ארגונית ,שהיא לרוב בעלת דפוסים קבועים.
מחקרנו מסווג כ 'חקר מקרה אינסטרומנטלי'  גישה הרואה בחקר המקרה הזדמנות לבחון מקרה
לעומקו ולצאת להכללות ולתובנות ,מעבר למקרה הספציפי .הגדרת חקר מקרה כגישה מחקרית
( ,)Approachיותר מאשר כשיטת מחקר ( ,)Methodמאפשרת ראייה רחבה וכוללנית ושימוש בכלים
איכותניים וכמותיים בעת ביצוע המחקר (יוסיפון.)2001 ,

משתתפי המחקר
בחירת בתי הספר
במחקר נטלו חלק צוותי הוראה ותלמידים משני בתי ספר יסודיים-ממלכתיים במחוז חיפה :בית
ספר אחד שהשתתף בתכנית התקשוב הלאומית החל משנת תשע"א ובית ספר שני ,שלא השתתף
בתכנית התקשוב הלאומית באותה עת .המחקר בוצע באישור המדען הראשי של משרד החינוך.
בתי הספר שנבחרו למחקר היו במצב סוציו-אקונומי זהה ,כפי שנקבע על פי המדדים הבאים:
 .1המדד החברתי-כלכלי של הרשויות המקומיות שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (.)2013
במדד זה ,שני בתי הספר קיבלו דירוג זהה  רמה  .2 ;7מדד מדלן לבית הספר (מדלן ,ללא תאריך).
מדד המבוסס על הישגי התלמידים במקצועות הליבה בבחינות המיצ"ב ומחושב כממוצע המיקום
היחסי (עשירונים) של בית הספר בתחומי הדעת הנבדקים במבחני המיצ"ב ,מוכפל פי  .10בשנת 2013
קיבלו שני בתי הספר ציון  80במדד זה .כמו כן בשני בתי הספר הותקנו תשתיות מחשוב דומות 
עמדת מורה מקוון ,הכוללת מחשב עם חיבור למקרן וחיבור לאינטרנט בכל כיתות האם וחדר
מחשבים ,המכיל לפחות  20עמדות מחשב.

צוות ההוראה
במחקר השתתפו  18חברות צוות הוראה :שמונה חברות צוות הוראה מבית ספר המשתתף
בתכנית התקשוב ו 10 -חברות צוות הוראה מבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב .בכל
בית ספר רואיינו מחנכות כיתות ה' -ו' (שהשתתפו במחקר כתלמידים) ,רכזת התקשוב ,מנהלת
בית הספר וסגנית המנהלת .בבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב רואיינו שתי מחנכות
נוספות ,המלמדות בכיתה ד' .טווח ותק ההוראה של קבוצת המרואיינות היה נרחב ביותר ונע
ביןשנה אחת ל 34 -שנים ,אם כי בתוך טווח זה יותר ממחצית המרואיינות היו בעלות ותק הוראה
של  16שנה ומעלה.
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תלמידים
במחקר השתתפו תלמידי כיתות ה'-ו' משני בתי ספר .תלמידי השכבה הבוגרת בבית הספר היסודי
נבחרו להשתתף במחקר מתוך הנחה שהידע שרכשו כבוגרי בית הספר משקף את הלמידה בכל
תקופת לימודיהם .בנוסף ,על פי 'תאוריית ההתפתחות בשלבים' של פיאז'ה ) ,(Piaget, 1970ילדים
בגילאי  12-7נמצאים מבחינה קוגניטיבית בשלב בו מתפתחים כישורי החשיבה במידה ניכרת .היא
הופכת הגיונית וגמישה ומאפשרת להבין חוקים ולהסיק מסקנות .לכן ניתן להניח ,שתלמידים
בגילאי  ,12-11הנמצאים בקצה שלב זה ,מסוגלים להשתתף במחקר ולהתמודד עם דרישותיו .כדי
לשמור על חסיון התלמידים הוגבל המידע האישי שנאסף מהם לשלושה משתנים :סוג בית הספר,
שכבת גיל ומגדר .בשלב הראשון ענו כל המשתתפים על שאלון ובשלב השני ביצעו כשני שליש מהם
מטלה מתוקשבת (ראה הסבר בפרק ההליך) התפלגות התלמידים ,שהשתתפו בכל אחד מן השלבים,
מוצגת בלוח  1ובלוח .2
לוח 1

התפלגות התלמידים שהשתתפו בשלב הראשון על פי מאפיינים אישיים ()N = 263
בתי ספר
אינו משתתף בתכנית
משתתף בתכנית
מאפיינים
שכבת גיל
מגדר

כיתה ה'
כיתה ו'
בנים
בנות

סה"כ

N

%

N

%

סה"כ

71
58
67
62

47
52
50
48

81
53
68
66

53
48
50
52

152
111
135
128

129

49

134

51

263

לוח 2

התפלגות התלמידים שהשתתפו בשלב השני על פי מאפיינים אישיים ()N = 167
בתי ספר
אינו משתתף בתכנית
משתתף בתכנית
מאפיינים
שכבת גיל
מגדר
סה"כ

כיתה ה'
כיתה ו'
בנים
בנות

N

%

N

%

סה"כ

45
33
40
38

48
46
46
48

48
41
47
42

52
54
54
52

93
74
87
80

78

47

89

53

167
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לשלב בו ביצעו התלמידים מטלה מתוקשבת ,נבחרו תלמידים שהצהירו על שליטתם במיומנויות
תקשוב ומידע ברמה בינונית ומעלה ,וקיבלו בשאלון ציון  70ומעלה.
ביצוע המטלה לווה בהקלטת מסכי התלמידים לצורך תצפית על אופן פעולתם .נעשה ניסיון
להקליט את כל התלמידים ,אך עקב תקלות בלתי צפויות התקבלו בסך הכול  158הקלטות מסך:
 71הקלטות מבית ספר המשתתף בתכנית התקשוב ו 87 -הקלטות מבית ספר שאינו משתתף
בתכנית התקשוב.

מסמכי מדיניות של משרד החינוך
כרקע לאיסוף הנתונים בבתי הספר ,ובמטרה לאפיין את הדרישות שהציבה תכנית התקשוב ,נותחו
מסמכי המדיניות שפרסם משרד החינוך .המידע על תכנית התקשוב הלאומית התפרסם באתר
המנהל למדע וטכנולוגיה .מסמכי המדיניות כוללים התייחסות לאוריינות מידע ולאוריינות מחשב
כגון ,הגדרות ,סטנדרטים ,דרכי הטמעה ותפוקות נדרשות ממורים ותלמידים.
יש לציין כי בשנת תשע"ה פורסם 'המדריך לבית ספר מתוקשב לשנים  .'2010-2015במסמך
זה קובצו מסמכי המדיניות לחוברת אחת ,בוצעו שינויי נוסח ועריכה מחודשת והוא החליף את
מסמכי המדיניות שפורסמו עד אז כמסמכים נפרדים .אולם מאחר שנתוני המחקר נאספו
בראשית שנת תשע"ה (סוף  ,)2014בשעה שמסמך זה עדיין לא פורסם ולא עמד לרשות בתי הספר
שהשתתפו במחקר ,אנו מתייחסים למסמכי המדיניות הבודדים שפורסמו בין השנים .2011-2013
בסה"כ נבדקו חמישה מסמכי מדיניות2:
.1

מסמך אב תשע"ה-תשע"ב :התאמת מערכת החינוך למאה ה( 21 -גרסה  :)8-12-12 ,12הציג
את התכנית ,מטרותיה וחזונה והגדיר מושגים בסיסיים הקשורים בנושא (משרד החינוך,
.)2012

.2

נספח  – 1תפוקות ותוצאות (גרסה  :)9הגדיר באופן מפורט את התפוקות ואת התוצאות
המצופות מבתי הספר המשתלבים בתכנית (משרד החינוך2011 ,א')

.3

נספח   3בניית תכנית עבודה והנחיות ליישום התכנית (  )11-11-2012הגדיר את השלבים
להשתלבות בית ספר בפרויקט ,לוחות זמנים והנחיות לכתיבת תכנית העבודה הבית ספרית
(ראה נספח .)1

.4

נספח  – 5שילוב תקשוב במעגל ההוראה (גרסה  – )21-12-2011 ,2מתווה המנחה את המורה
לשלב את הטכנולוגיה בצורה מיטבית בכל שלבי השיעור (משרד החינוך2011 ,ב')

.5

התאמת מערכת החינוך למאה ה  21-הקניית אוריינות מחשב ומידע (  (CILבתי ספר
יסודיים  מסמך שמטרתו לשמש כלי עבודה בידי אנשי חינוך ליישום התכנית בנושא
אוריינות מחשב ומידע (משרד החינוך.)2013 ,

 2כל המסמכים ,פרט למסמך 'נספח  – 3בניית תכנית עבודה' מוצגים ברשימת המקורות עם קישור למסמך המקורי .הדפים
הרלוונטיים למחקר ממסמך 'נספח  '3מוצגים בפרק הנספחים תחת הכותרת 'נספח .'1
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בדיקת המסמכים נועדה לזהות תכנים ,מסרים ,וקביעות הקשורות באוריינות מחשב ומידע
ברמת בית הספר ,צוות ההוראה והתלמידים ,ומתוך כך גובש הסבר ,איזו מדיניות באה לידי
ביטוי במסמכים אלה ,מה נדרש מן המורים והתלמידים ואילו כלים מעמיד לרשותם משרד
החינוך .התובנות שהופקו מן המסמכים שמשו בסיס לניסוח השאלות בראיונות למורים ולניסוח
המטלה לתלמידים .המדיניות שבאה לידי ביטוי במסמכים מחייבת לחלוטין את בתי הספר
המשתתפים בתכנית התקשוב .בנוסף ,המסמכים פורסמו והועמדו לרשות כלל בתי הספר ,גם
אלה שאינם משתתפים בתכנית.

כלי המחקר
פרדיגמת המחקר שנבחרה היא השיטה המשולבת ( .)Mixed methodsבשיטה זו מתבצע איסוף
של נתונים כמותיים ,באמצעות כלים כמותיים ,ושל נתונים איכותניים ,באמצעות כלים
איכותניים .בניתוח הממצאים ,החוקר משלב בין הממצאים ומסיק מסקנות ותובנות המבוססות
על החוזקות של שתי השיטות ( .)Creswell, 2013במחקר זה ,בחרנו במתודה המכונה 'עיצוב
מתכנס' ) ,)Convergent designשהיא אחת משלושה סוגים של שיטות מחקר מעורבות שמנה
קרסוול ( .)Creswell, 2013במתודה זו נאספים הנתונים הכמותיים והנתונים האיכותניים
מאוכלוסיות מחקר שונות ומנותחים בנפרד .לאחר מכן ,מתבצע דיון המשלב בין ממצאי שני
הניתוחים .שיטה זו עשויה לתרום לראייה רחבה וכוללת של התוצאה הנחקרת ,כאשר כל קבוצת
ממצאים מתקפת את השנייה .שיטת המחקר המשולב אפשרה לנו לקבל תמונת מצב בשני בתי
הספר שהשתתפו במחקר ולהשוות בין מורים למורים ובין תלמידים לתלמידים בשני בתי הספר,
כמו גם בין נקודות המבט של תלמידים ומורים בתוך כל אחד מבתי הספר.

צוות ההוראה
מחקר צוותי ההוראה התבסס על הגישה האיכותנית .מחקר איכותני הוא גישה שמטרתה לחקור
ולפרש את המשמעות שיחידים ,או קבוצות ,מייחסים לבעיות חברתיות ,או אנושיות והוא
מתאים לביצוע חקר של תהליך (שקדי .)2003 ,לשם חקירת הבעיה אוסף החוקר נתונים בשדה
המחקר ,תוך רגישות לאנשים ולמקומות הנחקרים .בשלב הבא ,מתבצע ניתוח נתונים אינדוקטיבי
המבוסס על יצירת תבניות –קטגוריות ותמות -נושאים (שקדי .)2003 ,גישה זו נבחרה מתוך מחשבה
כי היא תסייע להבין לעומק את תפיסות המורים ותהליכי ההוראה שהם מבצעים לאורך זמן.
בהתבסס על סיווג הדפוסים המתודולוגיים במחקר האיכותני ,שהציע שקדי ( ,)2014בחרנו
להשתמש במחקר צוותי ההוראה ב'דפוס המתודולוגי הממוקד בנחקרים' , .בגישה זו החוקרים
מבקשים לראות ולהבין את חוויית הנחקרים דרך עיני הנחקרים ,תוך מתן פרשנות לחוויה זו.
דפוס זה אינו מתבסס באופן מחייב על פרספקטיבה תיאורטית קבועה מראש ,עם זאת ,החוקרים
אינם מגיעים למחקר כ'לוח חלק'  ,אלא יש להם ,הנחות מחקר ,כיוון מחקרי וסוגיה שאותה הם
מעוניינים לחקור .הנחות אלה מתוות את הדרך לניסוח שאלות המחקר (שקדי.)2014 ,
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ראיונות חצי מובנים
כלי המחקר המקובל בדפוס המתודולוגי הממוקד בנחקרים ,המכוון לקבלת מידע ישיר מן
הנחקרים ,הוא הראיון (שקדי .)2014 ,ראיון הוא אמצעי לאיסוף מידע מאנשים המוגדרים
כ'מקורות ראשוניים' ,במטרה להבין את החוויה שלהם ואת המשמעות שהם מייחסים לחוויה
זו .במחקר זה נעשה שימוש בראיון חצי מובנה .ראיון חצי-מובנה ,כאסטרטגיית מחקר ,נמצא על
הרצף בין 'ראיון מובנה' – בו שאלות המראיין מוכתבות מראש ואינן ניתנות לשינוי ובין 'ראיון
פתוח' – בו מקיימים שיחה בתוך מסגרת נושאית כללית .בראיון החצי מובנה רשימת השאלות
מתוכננת מ ראש ,אך ניתן להתאימן למרואיין ,לשנות את סדרן ,להוסיף או להשמיט שאלות
בהתאם להתפתחות השיח עם המרואיין (שקדי.)2003 ,
שאלות הראיון הוצגו כשאלות פתוחות ומעוררות שיח ,ללא שיפוט או גישה ביקורתית.
המרואיינות התבקשו לתאר את הרקע המקצועי שלהן ,לספר על שימושן האישי והמקצועי
בטכנולוגיית התקשוב ,להציג את תפיסתן בשאלת שילוב התקשוב בהוראה ,להתייחס להתנהגות
ולידע של תלמידיהן בתחום ולפרט כיצד הן משלבות בפועל מיומנויות תקשוב ומידע בהוראה.
מנהלות בית הספר וסגניותיהן נשאלו ,בנוסף לשאלות אלה ,גם על מדיניות בית הספר (נספח .)2

אוכלוסיית התלמידים
מחקר התלמידים התבסס על הגישה הכמותית ,שנבחרה מתוך שיקול כי כלי המחקר הכמותיים
מסייעים לחקור את הקשר בין משתנים ,להשוות נתונים ולהסיק מסקנות סטטיסטיות ( Creswell,
 .)2013הכלים הכמותיים אפשרו לבדוק קבוצה גדולה של תלמידים ,לנתח ולתאר את עמדותיהם
ואת רמת הידע שלהם .נעשה שימוש בשאלון ,במטלת ביצוע ובכלי תצפית ,שתוצאותיו קודדו באופן
מספרי ,כך שניתן להגיע באמצעותן למסקנות סטטיסטיות.

שאלון מקדים
שאלון הינו סוג של סקר ,המשמש אמצעי לאיסוף נתונים על תופעה מסוימת בסביבתה הטבעית
(בייט-מרום ,גורדוני ,וצמח .)2009 ,תלמידי כיתות ה'-ו' מכל בית ספר ענו על שאלון ,שכלל ארבעה
תתי שאלונים על פי החלוקה הבאה (ראה נספח :)3
 .1המסגרת בה נלמדו מיומנויות התקשוב
 .2הערכת היקף לימוד מיומנויות תקשוב בבית הספר
 .3הערכת שליטה במיומנויות תקשוב
 .4ידע בסיסי באוריינות מידע
 .1המסגרת בה נלמדו מיומנויות התקשוב
שאלון זה כלל התייחסות לשבעה פריטים ,Word :פאוור-פוינט ,אקסל ,ניהול קבצים ,גלישה
באינטרנט ,חיפוש מידע באינטרנט ושימוש ב .Google -התלמידים התבקשו לסמן האם למדו
מיומנויות אלה בבית הספר ,או במסגרות אחרות (לימוד עצמי ,חוגים ,חברים ובני משפחה).
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המחקר הנוכחי מתייחס בעיקר ללימוד בבית הספר ,על כן בניתוח הממצאים ,נבנה משתנה
הבוחן האם למדו מיומנויות אלה בבית הספר או לא.
 .2הערכת היקף לימוד מיומנויות תקשוב בבית הספר
הוצגה רשימה של  11פריטים כגון ,תוכנת  ,Wordפאוור-פוינט ,אקסל ,שימוש בדואר אלקטרוני,
חיפוש מידע ,תיעוד מידע שנמצא ברשת ,ועוד .התלמידים נשאלו באיזו מידה לימדו אותם בתקופת
לימודיהם בבית הספר כל אחד מן הכלים-המיומנויות הכלולים ברשימה ,והתבקשו לסמן את
הערכתם על סולם ליקרט בן  5דרגות :מ  1 -לא לימדו כלל עד   5לימדו הרבה מאד.
במטרה לבדוק האם ניתן לחלק את הפריטים על פי עולמות תוכן ,בוצע ניתוח גורמים מסוג
 .Principal Componentsבניתוח זה נמצאו שני גורמים המסבירים  54.8%מהשונות .עם זאת,
לגבי הפריט המתייחס ללימוד שימוש בדואר אלקטרוני ,נמצאה טעינות נמוכה מ .40 -בשני
הגורמים .על כן הוחלט להוציא פריט זה ובוצע ניתוח גורמים מחודש על הפריטים שנותרו.
בניתוח המחודש נמצאו שני גורמים המסבירים  58.3%מהשונות .טעינות הפריטים על שני
הגורמים מוצגת בלוח .3
לוח 3

טעינות פריטי שאלון הערכת היקף הלימוד על שני גורמיו ()N = 263
פריטים

לחפש באינטרנט מידע מסוגים שונים
לחפש באינטרנט מידע בנושאים שונים
לכתוב הודעות בפורום או בקבוצת דיון
לשמור דפים ואתרים מהאינטרנט
לגלוש באינטרנט
לחשוב איזה מידע רוצים למצוא ברשת ולתכנן כיצד
לאתרו
לבדוק אם מידע שנמצא באינטרנט הוא אמין ומדויק?
ליצור מצגות פאוור-פוינט
לכתוב בתוכנת Word
לשלב מידע שנמצא באינטרנט בתוצרים כגון בעבודות חקר

מיומנויות
מידע
ואינטרנט

מיומנויות
מחשב

.75
.73
.68
.68
.66
.62

.35
.45
-.15
.17
.33
.41

.47
.08
.21

.25
.86
.84

.38

.64
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בגורם הראשון יש שישה פריטים שטעינותם על הגורם גדולה מ .50 -המכנה המשותף של
פריטים אלה הינו 'מיומנויות אינטרנט ומידע' (גלישה באינטרנט ,כתיבת הודעות בפורום ,לחשוב
ולתכנן איזה מידע למצוא ,לחפש מידע מסוגים שונים ,לחפש מידע בנושאים שונים ,לשמור דפים
ואתרים מהאינטרנט( .בגורם השני נמצאה טעינות גבוהה מ .50 -לשלושה פריטים ( ,Wordפאוור-
פוינט ושילוב מידע בעבודות חקר) ,שהמכנה המשותף שלהם הוא 'מיומנויות מחשב' .בניתוח
עקביות פנימית של שני חלקי השאלון ,נמצא במדד מיומנויות המחשב עקביות פנימית α = .76
ובמדד מיומנויות מידע ואינטרנט  .α = .83לכל נבדק חושבו שני מדדים על פי ממוצע הפריטים
המשתייכים לשני חלקי השאלון ,כך שטווח הציונים הוא  .1-5ככל שהממוצע גבוה יותר ,כך
הנבדקים העריכו את היקף הלמידה בבית הספר כגבוהה יותר.
 .3הערכת שליטה במיומנויות תקשוב
שאלון זה כלל התייחסות לשבעה פריטים כגון ,Word :פאוור-פוינט ,גלישה ברשת .כל נבדק
התבקש להעריך ,בהתייחס לכל אחד מפריטים אלה ,עד כמה הוא יודע להשתמש בהם ולדרג את
תשובתו על סולם בן  5דרגות :מ  1 -לא יודע כלל עד   5יודע מצוין .במטרה לבדוק האם ניתן לחלק
את פריטי השאלון לעולמות תוכן ,בוצע ניתוח גורמים מסוג  .Principal componentsבניתוח זה
נמצאו שני גורמים המסבירים  59.2%מהשונות .טעינות הפריטים על שני הגורמים מוצגת בלוח .4
לוח 4

טעינות פריטי שאלון הערכת השליטה על שני הגורמים ()N = 263
מיומנויות מידע

מיומנויות מחשב

פריטים

.89
.88

.07
.04

חיפוש מידע באינטרנט
תוכנת המצגות פאוור-פוינט

.88
-.09
.10

.03
.83
.79

לפתוח קבצים ,לשמור קבצים ולהוריד קבצים
גיליון נתונים אקסל

.08
.03

.60
.40

גלישה באינטרנט
שימוש בGoogle -

תוכנת הכתיבה Word

בלוח ניתן לראות שבגורם הראשון יש טעינות גבוהה לשלושה פריטים :גלישה באינטרנט,
חיפוש מידע באינטרנט ,שימוש ב .Google -המכנה המשותף של פריטים אלה הוא 'מיומנויות
מידע' .בגורם השני יש טעינות גבוהה יחסית לארבעת הפריטים הנוספים ,Word :פאוור-פוינט,
אקסל וניהול קבצים במחשב .המתאם בין הפריט גיליון האקסל לבין הציון הכללי של הגורם,
נמצא נמוך מ ,.50 -על כן הוחלט להוריד פריט זה .המכנה המשותף של פריטים אלה הוא
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'מיומנויות מחשב' .בניתוח אלפא של קרונבך ,בבדיקת עקביות פנימית של השליטה במיומנויות
מחשב ,נמצא שהמהימנות היא  α = .76ושמהימנות מיומנויות מידע היא .α =.73
לכל אחד מנבדקי המחקר הופקו מהשאלון שני מדדים .1 :הערכת שליטה במיומנויות
מחשב;  .2הערכת שליטה במיומנויות מידע .חישוב הציונים התבסס על ממוצע הפריטים בכל
חלק ,כך שטווח הציון האפשרי הוא מ 1 -עד  .5ככל שהציון גבוה יותר ,כך הערכת הנבדק את
שליטתו ,גבוהה יותר.
 .4ידע בסיסי באוריינות מידע
אחד המשתנים העיקריים במחקר הוא אוריינות המידע של התלמידים .יכולת זו נבדקה
באמצעות שאלון ידע הכולל ארבעה היבטים :הערכת מידע ,הפקת מידע מכתובת אתר ,הגדרת
הצורך במידע ומספר תוצאות החיפוש לאחר ביצוע חיפוש ב .Google -השאלון כלל ארבע
שאלות ,שחלקן חולקו לסעיפי משנה ובסך הכול  13סעיפים .בכל אחד מ 13 -הסעיפים הוצגו
תשובות אפשריות ,אשר רק אחת מהן נכונה.
השאלון הוצג בפני שלושה שופטים לצורך בדיקת 'מהימנות בין שופטים' .לאחר שהושגה
הסכמה של מעל  80%בין כל השופטים ,נבנה ציון כללי .הציון התבסס על ספירת מספר התשובות
הנכונות שענה הנבדק מתוך  13הסעיפים ,כך שטווח הציון האפשרי הוא  .0-13ככל שהציון גבוה
יותר ,יש לנבדק יותר ידע בסיסי באוריינות מידע.
להלן פירוט הפריטים בכל אחד מחלקי שאלון 'ידע בסיסי באוריינות מידע':


הערכת מידע :נבדק באמצעות השאלה :מה פירוש המושג 'הערכת מידע'? ניתנו ארבע
תשובות אפשריות .הנבדק התבקש לבחור מתוכן את התשובה הנכונה .לכל נבדק ניתן ציון
 1על תשובה נכונה ו 0 -על תשובה שגויה.



הפקת מידע מכתובת אתר :בחלק זה הוצגו ארבעה היגדים שתיארו תובנות שונות שניתן
להפיק מכתובת אתר .בכל אחד מן ההיגדים התבקש הנבדק לסמן האם ההיגד נכון או אינו
נכו ן .לצורך הערכת יכולת הנבדק בנושא זה ,נספרו מספר התשובות הנכונות .טווח הציונים
האפשרי הוא מ 0 -עד  4וככל שהציון גבוה יותר ,כך הנבדק יודע יותר על הפקת מידע
מכתובת אתר.



הגדרת הצורך במידע :בחלק זה הוצגו שישה היגדים הקשורים בצורך מסוים (טיפול
בארנבים) .בכל אחד מן ההיגדים התבקש הנבדק לסמן האם חשוב או לא חשוב לאתר מידע
בהקשר זה לצורך טיפול בארנבים .לצורך הערכת ידע הנבדק בנושא זה ,נספרו מספר
התשובות הנכונות ,כאשר טווח הציונים האפשרי הוא מ 0 -עד  .6ככל שהציון גבוה יותר,
כך הנבדק יודע יותר על הגדרת הצורך במידע.



מספר תוצאות החיפוש לאחר ביצוע חיפוש ב :Google -הוצגו שתי שאלות :הראשונה,
נוגעת לדרך הגדלת מספר תוצאות החיפוש ,כאשר לא התקבלו תוצאות לשאילתה והשנייה,
לאופן צמצום תוצאות החיפוש ,במקרה שהתקבל מספר גדול מאד של תוצאות חיפוש .לכל
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אחת מן השאלות הוצגו ארבע תשובות אפשריות .הנבדק התבקש לבחור את התשובה
הנכונה .לכל נבדק ניתן ציון  1על תשובה נכונה ו 0 -על תשובה שגויה.

מטלת ביצוע מתוקשבת
מטלת ביצוע היא כלי הערכה בו נדרשים הלומדים לפתור בעיה ,או לבצע משימה בתחום הנלמד.
באמצעות מטלת הביצוע ,המבצעים מיישמים הלכה למעשה מיומנויות שנרכשו וכך נוצרת
הלימה בין ההוראה ,הלמידה וההערכה .המטלה מדמה מצבי אמת והיא כוללת מספר שלבי
פעולה ,כגון איתור ואיסוף מידע וקבלת החלטות על פי המידע שנאסף .המטלה מאפשרת
להתרשם מיכולתם של המבצעים לבחון את הנושאים מזוויות ראייה שונות ,להגיע לידי מסקנות
ולהפיק ידע אישי (ענבר.)2013 ,
תלמידי כיתות ה' -ו' ,שנבחרו מבין כלל התלמידים שענו על השאלון בשלב הראשון ,ביצעו
מטלה מתוקשבת בחדר המחשבים (ראה נספח  .)4בשלב זה השתתפו  167תלמידים .מטרת מטלת
הביצוע הייתה לזהות ולמפות את רמת השליטה של התלמידים במיומנויות אוריינות מידע 
בהיבט של הגדרת הצורך במידע ,חיפוש מידע והערכת מידע ולאפיין את התנהגות המידע של
התלמידים בהקשר להיבטים אלה.
המטלה הוצגה לתלמידים באמצעות טופס מקוון של  .Googleבמטלה שולבו שאלות
סגורות ושאלות פתוחות .השאלות ,התשובות האפשריות ותיבות הטקסט לרישום התשובות
לשאלות הפתוחות ,הוצגו לתלמידים בתוך הטופס .הם התבקשו להיכנס לאינטרנט ,לבצע חיפוש,
להשוות בין מקורות מידע ,לאסוף מידע ולרשום ,או לסמן ,את תשובותיהם בטופס.
שאלון מטלת הביצוע הוצג בפני שלושה שופטים לצורך בדיקת 'מהימנות בין שופטים'.
לאחר שהושגה הסכמה של יותר מ 80% -בין השופטים ,נבנה ציון כללי .המטלה כללה חמישה
סעיפים .בכל סעיף הוצג לתלמידים צורך מידע ,אשר ממנו נגזרו שאלות ותתי-שאלות .לכל סעיף
במטלת הביצוע נקבע ניקוד מקסימלי בסך  10נקודות ,כך שהציון הגבוה ביותר האפשרי היה 50
נקודות .הציון הכולל על התשובות מדד את הצלחת התלמידים במטלה ולכן כונה ציון על 'הצלחה
במטלה' .להלן פירוט חמשת הסעיפים במטלת הביצוע והניקוד שניתן לכל שאלה ותת -שאלה.
סעיף  :1הגדרת הצורך במידע
במסמכי הסטנדרטים מוצג שלב זה כמהלך תכנוני המקדים את ביצוע חיפוש המידע בפועל (יועד
ומלמד .)2009 ,שלב זה כולל מספר מרכיבים הכרוכים בחשיבה מסדר גבוה :עריכת היכרות
ראשונית וכללית עם הנושא ,ניסוח שאלות חקר והשערות ,ניסוח מושגי מפתח הקשורים בנושא,
זיהוי ידע קיים ואפיון המידע הדרוש ליצירת ידע חדש והכרת סוגי מקורות מידע ,שעשויים לענות
על הצורך (יועד ומלמד .)ACRL, 2000 ;2009 ,המחקר הנוכחי התמקד בהקשר זה במרכיב
הראשון בלבד  -יכולת התלמידים לערוך היכרות ראשונית וכללית עם הנושא באמצעות זיהוי
תוצאות חיפוש העונות על צורך מסוים.
בפני התלמידים הוצגה תמונת-רשימה של חמש תוצאות חיפוש ,שהתקבלו לאחר חיפוש
מידע על ארנבים ב .Google -תוצאה א' הפנתה לדף בוויקיפדיה ,תוצאה ב' הפנתה ל,YouTube -
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תוצאה ג' הפנתה לדף מתוך 'לוח חיות מחמד' ,תוצאה ד' לדף באתר של מרכז וטרינרי ותוצאה
ה' לדף באתר משחקים .רק אחת מתוצאות החיפוש (תוצאה ד') אכן הציגה תוכן שמתייחס
לטיפול בארנבים .ניתן להבין זאת מקריאת קטע הטקסט ,המוצג מתחת לכותרת הדף וכולל
מילים שצ וטטו מהדף עצמו .שאר התוצאות אמנם עסקו בארנבים ,אך בהקשרים אחרים ,כגון:
מכירת ארנבים ,משחקי ארנבים ,או הסבר מדעי על ארנבים.
בחלק הראשון של השאלה (1א') התבקשו התלמידים להמליץ לאיזו תוצאת חיפוש כדאי
להיכנס כדי למצוא מידע על טיפול בארנבים ,ולסמן את מספרה מבין חמש התוצאות האפשריות.
בנוסף ,ניתנה אפשרות לסמן כי לא ניתן כלל לענות על השאלה .סימון תשובה נכונה (תוצאה ד')
זיכה את המשתתף בארבע נקודות .כל תשובה אחרת הייתה שגויה ומשמעותה ציון של  0נקודות.
בחלק השני של השאלה (1ב') הוצגה שאלה פתוחה .התלמידים התבקשו להסביר במילים שלהם
מדוע בחרו בתוצאה שסימנו בסעיף הקודם .מטרת השאלה הייתה לעקוב אחר צורת החשיבה של
הנבדקים ויכולתם להסביר את הקשר בין הצורך במידע (טיפול בארנבים) ובין תוכן תוצאות
החיפוש שהוצגו בפניהם .הסבר מדויק יתייחס לתוכן המידע – קטע הטקסט המוצג מתחת
לכותרת האת ר ולא לכותרת עצמה ,או למקור המידע .בניתוח התשובות אותרו שלוש קטגוריות
אפשריות והן סווגו על רצף מן ההסבר השגוי ביותר להסבר המוצלח ביותר .תלמיד שסימן את
תשובה ד' וגם רשם הסבר המסווג כקטגוריה  ,3קיבל  10נקודות על סעיף זו .להלן רשימת
הקטגוריות והניקוד שניתן לכל קטגוריה:


קטגוריה  :1נכתב הסבר שגוי ,לא הגיוני ,או לא רלוונטי לדוגמה" :כי הארנבים הם יונקים
ויש שלושה סוגים של ארנבים" ,או נכתב שלא ניתן לענות ,כי אף אחת מהתוצאות לא
מספקת מידע מתאים .לדוגמה" :כי לא אומרים לנו את כל המידע שאנחנו צריכים" .או
הסבר שמתייחס למקור המידע ולא לתוכן המידע .לדוגמה" :בחרתי באתר וויקיפדיה
מכיוון שהאתר הזה הכי מוכר לכולם והכי נוח לפנות אליו" או "כי מרכז וטרינרי זה מקום
שבו מטפלים בחיות" .הציון שניתן להסבר מסוג זה הוא  0נקודות.



קטגוריה  :2הסבר מדויק חלקית  הסבר שמתייחס לתוכן המידע – הסבירו שלפי המידע
המוצג בתוצאה ד' ניתן להבין שבאתר זה יהיה מידע על טיפול בארנבים ,עם זאת ,לא הסבירו
שבתוצאות האחרות אין מידע כזה .לדוגמה" :בחרתי בתוצאה ד' כי מסבירים על ארנבונים
ואיך מגדלים אותם ומטפלים בהם" .הציון שניתן להסבר מסוג זה הוא שלוש נקודות.



קטגוריה  :3הסבר מלא  כתבו הסבר שמתייחס לתוכן המידע  הסבירו שלפי המידע
המוצג בתוצאה ד' ניתן להבין שבאתר זה יהיה מידע על טיפול בארנבים וגם הסבירו
שבתוצאות האחרות אין מידע רלוונטי .לדוגמה" :בחרתי בתשובה ד' כי זו התשובה היחידה
שהסבירה איך לגדל ארנבים ושאר התשובות דיברו על ארנבים למכירה ,מה זה ארנב
וכדומה" .הציון שניתן להסבר מסוג זה הוא שש נקודות.
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סעיף  :2חיפוש לפי סוג
סעיף זה עסק בחיפוש מידע ,בדגש על איתור מידע על פי סוג ויכולת סינון תוצאות החיפוש על פי
מאפיינים רלוונטיים לסוג המידע .סוג המידע שנבדק הוא 'סרטונים' .בהנחיות נכתב הסבר קצר
על הסוואה בבעלי חיים" :הסוואה בבעלי חיים היא אמצעי של בעלי חיים בטבע להסתתר או
להתחפש ,כך שיהיה קשה לראות אותם" .התלמידים התבקשו לחפש ברשת סרטון שמדגים כיצד
בעלי חיים מסווים את עצמם בטבע .בחלקה הראשון של השאלה (2א') היה עליהם להעתיק את
כתובת האינטרנט של הסרטון שמצאו ,להדביק את הקישור בתוך תיבת הטקסט ומתחת לקישור
לכתוב את שם הסרטון .יש לציין כי במהלך ביצוע המטלה הסתבר כי תלמידים רבים אינם יודעים
כיצד ליצור היפר-קישור ,באמצעות העתקת כתובת ה URL והדבקתה במקום המתאים .משום
כך התקבלה החלטה להסביר לכלל התלמידים כיצד מבוצע הליך טכני זה ,זאת במטרה לאפשר
להם להתקדם בביצוע המטלה .לכן בניתוח הממצאים לא התייחסנו לעצם יצירת ההיפר-קישור,
אלא רק לסוג המידע שהוצג.
תשובות התלמידים לחלק זה של השאלה נותחו על פי שתי קטגוריות:


סוג המידע – האם אכן שמו קישור לסרטון ,או שמו קישור לסוג מידע אחר (כגון מצגת או
דף אינטרנט) קישור לסרטון זיכה את המשתתף בשלוש נקודות .קישור לסוג מידע אחר
משמעו ציון של  0נקודות.



תוכן המידע – האם תוכן המידע אכן עוסק בהסוואת בעלי חיים? תוכן רלוונטי זיכה את
המשתתף בשלוש נקודות תוכן בלתי רלוונטי משמעו ציון של  0נקודות.

בחלקה השני של השאלה (2ב) נשאלו התלמידים מהי הדרך היעילה ביותר למצוא את כל
הסרטונים בנושא הסוואה שנמשכים ארבע דקות או פחות? הוצע להם להיכנס לאינטרנט ולהתנסות
באפשרויות השונות טרם סימון התשובה .הוצגו ארבע תשובות אפשריות ,כאשר רק תשובה אחת
הייתה נכונה (תשובה  .) 2תשובה זו הציעה שימוש ב'מסננים' או 'כלי חיפוש' ,המאפשרים למיין
את הסרטונים לפי אורכם .בחירת התשובה הנכונה זיכתה את המשתתף בארבע נקודות; כל
תשובה אחרת משמעותה  0נקודות .בסך הכל ניתן לצבור  10נקודות על סעיף זה.
סעיף  :3חיפוש בתוך אתר
סעיף זה עסק בחיפוש מידע ,בדגש על איתור מידע בתוך אתר .במסגרת השאלה הוצג קישור לדף
הבית של אתר מוזיאון גן המדע ברחובות .האתר מכיל מידע מגוון על המוזיאון ובין היתר
מתוארים ה'מוצגים בגן' ,כולל הסבר קצר ,בצירוף סרטון הדגמה על כל מוצג .התלמידים
התבקשו למצוא בתוך האתר מוצג המכונה 'הרמונוגרף' ,ונשאלו איזו צורה משרטט ההרמונוגרף על
הדף? הוצגו חמש תשובות אפשריות ,אשר רק אחת מהן הייתה נכונה (תשובה  – 3אליפסה).
תשובה זו זיכתה את המשתתף ב 10 -נקודות .כל תשובה אחרת משמעותה  0נקודות.
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סעיף  :4הערכת מידע
סעיף זה עסק בהיבט של אוריינות מידע הקשור בהערכת מידע ,במטרה לברר האם התלמידים
יודעים להעריך את מידת הדיוק של מידע המוצג בפניהם תוך התייחסות למועד פרסומו .במסגרת
השאלה הוצג צורך של הורים שביקשו לברר מה הם השמות הנפוצים לבנים ולבנות בשנה זו (שנת
תשע"ד) .ההורים מצאו שתי כתבות (מקורות מידע) ,אך בכל כתבה נכתב מידע שונה .בכתבה
אחת (באתר 'גלים') נכתב שהשמות הנפוצים השנה הם 'נועה' לבנות ו'נועם' לבנים ובכתבה שנייה
(באתר  ) YNETנכתב שהשמות הנפוצים הם 'תמר' לבנות ו'יוסף' לבנים .הוצגו קישורים לשתי
הכתבות ,והתלמידים נשאלו כיצד ידעו ההורים איזה מידע מדויק ומעודכן יותר? התשובה
הנכונה היא שהשמות הנפוצים בשנת תשע"ד הם יוסף ותמר .ניתן להבין זאת על פי תאריך פרסום
הכתבה ,שפורסמה ב ynet -ב ,21/9/14 -בעוד שהכתבה השנייה פורסמה ב'גלים' ב.26/11/2009 -
השאלה כללה שלושה חלקים :בחלק הראשון (4א) הוצגה רשימה של חמש דרכי פעולה
אפשריות שניתן לנקוט כדי לברר איזה מידע מדויק יותר .התלמידים התבקשו לסמן את שתי
דרכי פעולה הנכונות והיעילות ביותר .שתי דרכי הפעולה הנכונות היו :דרך פעולה   2לעשות
חיפוש חדש ,לחפש כתבות נוספות בנושא ולהשוות את הכתוב בהן לשתי הכתבות שכבר נמצאו.
ודרך פעולה   4להיכנס דרך הקישורים לשתי הכתבות ולבדוק באיזו תאריך פורסמה כל כתבה
ולאיזו שנה היא מתייחסת .שלוש דרכי הפעולה האחרות היו בלתי הגיוניות ,כיוון שהציעו לשלוח
דואר אלקטרוני להורים אחרים ,או לחפש תמונות של תינוקות עם השמות שלהם ,או לברר מה
שמות המחברים של שתי הכתבות .תלמידים שסימנו את דרך פעולה  2וגם את דרך פעולה 4
קיבלו שלוש נקודות .תלמידים שסימנו את דרך פעולה  2או דרך פעולה  4בצירוף אחת מדרכי
הפעולה האחרות (השגויות) קיבלו שתי נקודות .תלמידים שסימנו רק את דרכי הפעולה השגויות
קיבלו  0נקודות.
בחלק השני (4ב) התבקשו התלמידים לבחור את אחת מדרכי הפעולה שסימנו בסעיף הקודם
ולבצע את הבדיקה בעצמם .כעת ,התבקשו לסמן איזו דרך פעולה בחרו מתוך חמש דרכי הפעולה
האפשריות .תלמידים שסימנו כי בדקו את דרך פעולה  2או את דרך פעולה  4קיבלו שתי נקודות.
תלמידים שסימנו כי בדקו את דרך פעולה  1או דרך פעולה  3או דרך פעולה  ,5קיבלו  0נקודות.
בחלק השלישי (4ג) התבקשו התלמידים להסביר בשפה שלהם מה מצאו בבדיקה :מה הם
השמות הנפוצים השנה? וכיצד הגיעו למסקנה זו?
לאחר ניתוח תשובות התלמידים לשאלה הפתוחה הוגדרו שלוש קטגוריות:


קטגוריה  :1הסבר שגוי – כתבו הסבר לא הגיוני/לא רלוונטי ,או כתבו שהשמות הם 'נועה
ונועם' .לדוגמה" :נועה ונועם כי יוסף זה שם ישן ותמר זה שם יותר מיוחד" .או" :תמר.
פשוט חיפשתי בגוגל אבל זה היה לפני כמה ימים פתאום נזכרתי" או" :יוסף ותמר כי אני
מכיר הרבה שמות כאלה"  .על הסבר מסוג זה ניתנו  0נקודות .גם תשובה בה נכתב 'יוסף
ותמר' ללא הוספת הסבר או מקור מידע נחשבה כקטגוריה .1



קטגוריה  :2הסבר מדויק חלקית – כתבו שהחלטתם הושפעה מתאריך הכתבה השנייה
( )YNET - 2014לעומת תאריך הכתבה הראשונה (גלים  ,)2009 אך לא כתבו את השמות
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תמר ויוסף .לדוגמה" :בדקתי באתרים מתי פורסמה הכתבה ואחת פורסמה ב 2009 -ואחת
ב 2014 -וזה אומר שבאתר שהכתבה פורסמה ב 2014 -הוא האתר המעודכן יותר ומשם
אפשר לבחור" .לחילופין ,כתבו שהשמות הנפוצים הם 'יוסף ותמר' .אמנם לא הצביעו על
חשיבות התאריכים ,אבל ציינו מהיכן לקוחה התשובה לדוגמה" :השמות הנפוצים בשנה
היו יוסף ותמר ( .")YNETעל הסבר מסוג זה ניתנו שלוש נקודות.


קטגוריה  :3הסבר מלא – כתבו שהשמות הנפוצים הם 'תמר ויוסף' והסבירו שהגיעו
למסקנה זו על סמך השוואת התאריכים ,או על סמך השוואת מקורות מידע נוספים .לדוגמה:
"מה שמצאתי בבדיקה הוא שהשמות הנפוצים ביותר השנה הם תמר ויוסף הגעתי למסקנה זו
בכך שהסתכלתי על התאריך .התאריך של אתר  YNETחדש יותר" .או "בדקתי כמה אתרים
וראיתי שתמר ויוסף הם השמות הכי נפוצים" .על הסבר מסוג זה ניתנו חמש נקודות.

סעיף  :5חיפוש משולב
שאלה זו עסקה בחיפוש מידע ,הדורש שימוש במנוע חיפוש לאיתור מספר מקורות מידע ,כניסה
למספר מקורות ,ביצוע חיפוש בתוך אתרים והשוואת המידע המתקבל מהם .מטרת השאלה לברר
עד כמה התלמידים שולטים במיומנויות של שימוש במנוע החיפוש לביצוע חיפוש משולב ,על מנת
לאתר מידע על פי צורך .הוצג צורך של אדם מבוגר ,המעוניין לבקר במוזיאון למדע ומתלבט בין
שלושה מוזיאונים שונים .הקריטריון ,לבחירת המוזיאון בו יבקר ,הוא מחיר הכרטיס .הוא יבחר
לבקר במוזיאון בו מחיר הכניסה הרשום באתר המוזיאון ,למבוגר מעל גיל  ,18הוא הזול ביותר.
בחלק הראשון של השאלה התבקשו התלמידים לסמן באיזה מבין שלושת המוזיאונים
מחיר הכרטיס למבוגר הוא הזול ביותר .האפשרויות שהוצגו הן :מוזיאון המדע בחיפה – מדעטק,
מוזיאון המדע בירושלים ,או מוזיאון המדע ברחובות – גן המדע .כמו כן ,ניתנה אפשרות לסמן
שבשלושת המוזיאונים הוא ישלם את אותו המחיר ,או לסמן שלא ניתן לדעת את מחירי
הכרטיסים ,כי הם אינם כתובים באתרי המוזיאונים .נכון למועד ביצוע המטלה ,התשובה הנכונה
הייתה מוזיאון המדע בירושלים (תשובה  ,)2בו מחיר כרטיס הכניסה למבוגר עמד על .₪ 45
בחלק השני של השאלה (5א) התבקשו התלמידים לרשום בתיבת הטקסט מהו מחיר כרטיס
הכניסה למוזיאון שסימנו בשאלה הקודמת .תשובה נכונה במלואה היא זו שבה סומן מוזיאון
המדע בירושלים כמוזיאון בו מחיר הכניסה הוא הנמוך ביותר וגם נרשם שמחיר הכרטיס הוא .₪ 45
תלמידים שסימנו בחלק הראשון את התשובה הנכונה  מוזיאון המדע בירושלים וגם רשמו
שמחיר הכרטיס הוא  ₪ 45קיבלו  10נקודות .כל שאר האפשרויות היו שגויות וניתן עליהן ציון 0
נקודות .שאלה זו הייתה שאלת רשות ,כלומר ניתן לשלוח את טופס התשובות בלי לענות עליה.
בדיעבד ,הסתבר כי  95.5%מן התלמידים ענו על השאלה ולכן בניתוח הממצאים התייחסנו אליה
כאל שאלת חובה.
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תצפית למטלת הביצוע
במסגרת מטלת הביצוע נבחנה לא רק מידת ההצלחה בפתרון השאלות שהוצגו ,אלא גם התנהגות
התלמידים והדרכים שבהן פעלו בעת ביצוע המטלה .לשם כך ,נעשה שימוש בכלי המכונה 'תצפית
טהורה' (בייט-מרום ואשכנזי ;2012 ,שקדי .)2003 ,מטרת התצפית היא להתבונן באירועים ,או
בהתנהגות ,בתחום כלשהו ולרשום בבהירות ובדייקנות את המידע שנאסף בדרך זו .התצפית
מספקת מידע גולמי שבאמצעותו ניתן לאשש או להפריך השערות .סוגי התצפיות מסווגים על פי
מידת המעורבות של הצופה בתהליך .בתצפית מסוג 'תצפית טהורה' הצופה עוקב אחר הנעשה,
אך לחלוטין אינו מעורב ואינו יוצר אינטראקציה עם הנחקרים.
התנהגות התלמידים בעת ביצוע המטלה בחדר המחשבים נצפתה באמצעות תכנת הקלטת
מסך  .Community clipsהתוכנה הותקנה על עמדות המחשב שבהן בוצעה המטלה והקליטה
את הפעילות שהתרחשה על מסך המחשב בעת ביצוע המטלה .מכל הקלטה נוצר קובץ ווידאו.
הקלטת מסכי המחשב נועדה לתעד את הפעולות שנקטו התלמידים ,לנתח כיצד הגיעו לתשובות
שרשמו בטופס ולהקיש מכך על התנהגות המידע שלהם.
לצורך פיתוח כלי לניתוח תכני התצפיות ,הוצג מדגם של עשרה קבצי ווידאו בפני שלושה
שופטים .השופטים העלו הצעות כיצד לנתח את הממצאים ולאחר שהושגה הסכמה נבנה כלי
הערכה באמצעותו הוצגה רשימת שאלות מנחות ונוסחו קריטריונים אחידים לניתוח הממצאים.
כלי ההערכה נבנה בטופס מקוון של .Google
בדיקת הסרטונים באמצעות כלי ההערכה בוצעה על ידי שני שופטים .בבדיקת מתאם לצורך
מהימנות בין שופטים ,נמצאה הסכמה של יותר מ 80% -בין שני השופטים ולגבי ההערכות שבהן
נמצאו פערים ,נערך דיון מחודש ושופטים הגיעו להסכמה .הליך הבדיקה בוצע כך :השופט צפה
בקובץ הווידאו ובמקביל סימן בטופס המקוון את ממצאיו אודות התנהגות התלמיד ,על פי
הקריטריונים שנקבעו ובסיום הבדיקה לחץ על כפתור 'שלח' .כדי לבדוק קובץ ווידאו נוסף ,פתח
השופט טופס ריק ומילא אותו תוך התייחסות לקובץ הווידאו הנוסף .בצורה זו זכה כל תלמיד
לרשומה משלו .ממצאי התצפית הצטברו בטבלת אקסל ,שהכילה את רשומות כל התלמידים
ושימשה בסיס נתונים משותף ,ממנו קודדו התוצאות לנתונים מספריים.
התנהגות המידע של התלמידים הוערכה באמצעות כלי ההערכה על פי הקריטריונים הבאים:


תזמון – השופט מדד ורשם את משך הזמן שלקח לתלמיד לבצע כל אחד מסעיפי המטלה
ואת משך הזמן לביצוע המטלה כולה .משך הזמן הכללי של ביצוע המטלה התבסס על אורך
הסרטון ,כפי שנרשם בנתוני הקובץ (פרט למקרים בודדים ,בהם ניתן לראות בהקלטה כי
התלמיד סיים לענות על כל השאלות ושלח את הטופס ,אולם המתין זמן מה עד שעצר את
הקלטת הסרטון .במקרים אלו חושב מועד שליחת הטופס כמועד סיום המטלה).מדידת זמן
הביצוע של סעיפי המטלה התבססה על פעולות התלמידים בהן צפה השופט .כסיום ביצוע
סעיף במטלה נחשב השלב בו התלמידים סיימו לסמן ,או להקליד ,את התשובה לשאלה
במקום המתאים בטופס ועברו לסעיף חדש .ברוב המקרים ניתן להבחין בשלב בו החלו
התלמידים להתמודד עם סעיף חדש – רואים פעולה של גלילת טקסט השאלה מטה כדי
לקרוא את ההנחיות .חלקם אף סימנו את הטקסט בעזרת הסמן כדי להתמקד במקום
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הדרוש על המסך .במקרים בהם התלמידים חזרו בשלב מאוחר יותר לשאלה קודמת וערכו
מחדש את תשובתם ,התווסף זמן זה לתזמון המתייחס לאותה שאלה.


חיפוש מידע  המטלה כללה שלוש שאלות בהם נדרש לבצע חיפוש מידע (שאלה   2חיפוש
לפי סוג ,שאלה   3חיפוש בתוך אתר ושאלה  – 5חיפוש משולב) .בבדיקת מהימנות בין
שופטים הוסכם על דירוג רמת הקושי של שלוש שאלות החיפוש :שאלת החיפוש הקלה
ביותר היא 'חיפוש בתוך אתר' ,שאלת 'חיפוש לפי סוג' הוגדרה כקשה יותר משאלת חיפוש בתוך
אתר ,ושאלת 'החיפוש המשולב' היא השאלה הקשה ביותר .בהקשר לשלוש שאלות החיפוש
נבדקו כלי החיפוש ,מספר השאילתות ,יכולת ניסוח שאילתות:
.1

בחירת כלי החיפוש :השופט רשם באילו כלי חיפוש השתמש התלמיד כאשר
האפשרויות הן :גלישה בסרגלי הניווט ,שימוש במנוע חיפוש פנימי ,שימוש במנוע
חיפוש ייעודי ,שימוש במנוע חיפוש כללי .בנוסף נלקחה בחשבון האפשרות
שהמשתמשים לא השתמשו בכלי חיפוש ,כיוון שניחשו את התשובה ,או נכנסו לאתר
שהיה פתוח מחיפוש קודם ,או לא ביצעו סעיף זה של המטלה.

.2

מספר השאילתות :בשאלת חיפוש לפי סוג ובשאלת החיפוש המשולב נספר ונרשם מספר
השאילתות שהתלמיד הקליד עד שקיבל החלטה לגבי התשובה שרשם בטופס התשובות.

.3

יכולת ניסוח שאילתה :בשאלת חיפוש לפי סוג ובשאלת החיפוש המשולב נבדקה
יכולת ניסוח השאילתה .ניסוח השאילתה סווג על פי ארבעה ערכים רציפים מהנמוך
אל הגבוה :ניסוח בעייתי ,ניסוח מוצלח חלקית ,ניסוח מוצלח וניסוח מוצלח ביותר.
ניסוח בעייתי הוא ניסוח שמכיל שגיאות כתיב/הקלדה ("הסבאה"" ,כמה עולה
קרטיס") ,או מילים שאינן רלוונטיות לשאלה ("ארנבים"" ,מוזיאון ארץ ישראל",
"מדעטק ויקיפדיה") ,או מילות שאלה ("כיצד בעלי חיים מסווים את עצמם?"" ,כמה
עולה הכרטיס הכי זול למבוגר במוזיאון המדע") ,ביטוי רלוונטי אך כללי מדי ("בעלי
חיים"" ,מוזיאונים בישראל") .ניסוח מוצלח חלקית  רישום של מילות חיפוש
הלקוחות מנוסח השאלה ,אך בתוספת מילים לא רלוונטיות ("מדעטק שעות כניסה",
הסוואה בטבע איכות סביבה") או חזרה על אותן מילות חיפוש מספר פעמים ("מדעטק
מדעטק חיפה מדעטק חיפה מחירון") .ניסוח מוצלח  רישום מדויק של מילות חיפוש
הלקוח מנוסח השאלה ("הסוואה בטבע"" ,הסוואת בעלי חיים") או בתוספת מילים
רלוונטיות שעשויות להקל על מציאת המידע ("מדעטק מחיר"" ,מוזיאון המדע
בירושלים כרטיסים") .ניסוח מוצלח ביותר :שימוש באופרטורים (מדעטק OR
מוזיאון המדע בירושלים) .ניסוח זה רלוונטי לשאלת החיפוש המשולב בלבד.



יכולת להסביר את הממצאים  בשני הסעיפים ,בהם התבקשו התלמידים להסביר תוצאות
חיפוש שהתקבלו לאחר חיפוש מידע ברשת (שאלה   1הגדרת הצורך במידע ושאלה  4
הערכת מידע) ,נבדקה יכולת התלמידים להסביר את הממצאים שהוצגו בפניהם .ההסברים
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שנרשמו קודדו לשלוש קטגוריות :הסבר שגוי ,הסבר מדויק חלקית והסבר מלא (ראהלעיל,
כלי המחקר ,מטלת ביצוע מתוקשבת ,סעיף  1וסעיף .)4


הערכת מיומנויות כוללת ציון על "הדרך לפתרון" בנוסף להערכות שניתנו לכל קריטריון
בנפרד ,ובהסתמך על הערכות אלה ,העניקו השופטים ציון כולל לכל אחת מחמש השאלות.
ערכי הציון היו  1 :תשובה נכונה  0 ,תשובה שגויה ,כך שהציון המרבי יכול להגיע ל – 5
נקודות .משתנה זה כונה בהמשך ציון על 'הדרך לפתרון' כיוון שהוא מהווה ציון מסכם של
התנהגות המידע של התלמיד בהקשר לחמש שאלות המטלה .הערכה כללית נוספת ניתנה
על מידת שליטתו של התלמיד בשלושת מרכיבי אוריינות מידע שנבחנו במחקר זה  הגדרת
הצורך במידע ,חיפוש מידע והערכת מידע .כמו כן הוערכה ההתנהלות הטכנית במחשב
ובאינטרנט :בהקשר למידת השליטה במחשב ,הבודק התרשם ממיומנות ההקלדה של
התלמיד ,המעבר מעברית לאנגלית ,פתיחת וסגירת חלונות וכד' .בהקשר למידת השליטה
באינטרנט ההערכה התייחסה לכניסה לקישורים ,פתיחת 'כרטיסיות' ,מעבר בין אתרים
שונים ושימוש בדפדפן .הערכת היכולת ומידת השליטה במיומנויות המידע ,המחשב
והאינטרנט קיבלה ציון באמצעות סולם בן  4דרגות – 1 :שליטה נמוכה ביותר;  – 2שליטה
נמוכה;  – 3שליטה טובה;  – 4שליטה טובה מאד.
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הליך
טרם ביצוע המחקר הוגשה בקשה למדען הראשי של משרד החינוך .היתר לביצוע המחקר התקבל
בחודש יולי  .2014על פי ההיתר נשמר חסיון שמות בתי הספר ופרטי הנבדקים .התלמידים לא הזדהו
בשמם ,לא מסרו מידע אישי ולא היה להם קשר אישי עם החוקרת .חברי צוות הוראה במחקר
התבקשו לחתום על 'טופס הסכמה מדעת' .לאחר מכן ,נבחרו שני בתי הספר שהשתתפו במחקר,
על פי הקריטריונים שהוצגו לעיל בפרק 'משתתפי המחקר'.
לצורך איסוף הנתונים בוצעו בבתי הספר מספר תהליכים מקבילים וזהים .כמוצג בתרשים .1

תרשים  .1הליך המחקר בשני בתי הספר

צוות ההוראה
בכל בית ספר רואיינו בעלות תפקידים מצוות ההוראה 3.הראיונות התקיימו בחודשים נובמבר
 2014עד בחודש מרץ  .2015בבית הספר המשתתף התכנית התקשוב רואיינו שמונה חברות צוות
הוראה  :מנהלת בית הספר ,סגנית המנהלת ,רכזת התקשוב (שמשמשת גם כמחנכת בשכבת הגיל
הצעירה) ,וכן שתי מחנכות כיתה ה' ושלוש מחנכות כיתה ו' שתלמידיהן השתתפו במחקר .בבית
הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב רואיינו  10חברות צוות הוראה :מנהלת בית הספר ,סגנית
המנהלת ,שלוש מחנכות כיתות ה' (אחת מהן משמשת גם כרכזת תקשוב) ושתי מחנכות כיתות ו'
שתלמידיהן השתתפו במחקר .בנוסף ,רואיינו בבית ספר זה עוד שלוש מחנכות של כיתות ד'-ו'.
רוב הראיונות התנהלו במפגש אחד שנמשך בין  45דקות לשעה .הראיונות עם מנהלת בית
בית הספר וסגנית המנהלת התקיימו בחדרן .שאר הראיונות התקיימות בחדר סגור ושקט,
 3יש לציין כי בשני בתי הספר כל חברי צוות ההוראה ,שנבחרו להשתתף בראיונות על פי תפקידם ,היו נשים .מסיבה זו
בניתוח ממצאי הראיונות ובכל הקשור לדיון הרלוונטי ,נקטנו בלשון נקבה.
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שהקצתה הנהלת בית הספר .בראשית המפגש הוצג למרואיינת נושא המחקר באופן כללי והוסבר
לה כיצד מתנהל ראיון חצי מובנה .המרואיינת קראה את טופס ההסכמה וחתמה עליו.
כל הראיונות הוקלטו ולאחר מכן עברו תמלול .כל מרואיינת קיבלה כינוי ,על פיו זוהתה
בתמלילים .מורות מבית ספר המשתתף בתכנית התקשוב זוהו באות ( Research  Rלציון
השתייכותן לקבוצת המחקר) ,בצירוף מספר סידורי .מורות מבית הספר שאינו משתתף בתכנית
התקשוב זוהו באות ( Control  Cלציון השתייכותן לקבוצת הביקורת) ,בצירוף מספר סידורי.
תמלילי הראיונות עברו תהליך של קידוד (קטגוריזציה) וניתוח תוכן (,)Content analysis
שבוצע בעזרת תוכנת   Narralizerתוכנה שפיתח יובל שקדי ,המסייעת לחוקר לרכז את
הנתונים ,לחלק לקטגוריות ,להצליב בין טקסטים שונים ועל ידי כך לנתח את הנתונים
האיכותניים ולבנות תיאוריות המעוגנות בנתונים.
לצורך ניתוח נעזרנו במתודה המכונה 'דפוס המתודולוגיה הממוקדת בנחקרים' (שקדי,
 .)2014מדובר בתהליך אינדוקטיבי שבו החלוקה לקטגוריות נקבעת תוך כדי איסוף הנתונים
וניתוחם .התהליך הפורמלי של יצירת הקטגוריות מתבצע בשלב ניתוח הנתונים ומטרתו ליצור
מערכת מושגים האמורה לתת משמעות לנתונים (שקדי .)2014 ,תחילה בוצע ניתוח ראשוני
במהלכו ,במהלך קריאת תמלילי הראיונות בוצעה חלוקה ליחידות משמעות ולכל יחידת משמעות
ניתן שם המשקף את הנושא (תמה) .בהתבסס על הניתוח הראשוני ,בוצע ניתוח ממפה  קטעי
הטקסט שויכו לקטגוריות ולתתי קטגוריות על פי נושאי המחקר (שקדי.)2014 ,
מערך קטגוריות המחקר שנוצר בעקבות הניתוח הממפה ,מוצג להלן בפרק הממצאים,
המתייחס להוראת אוריינות מידע על פי ראיונות המורים (ראה לוח .)8

תלמידים משכבות ה'-ו'
איסוף הנתונים מן התלמידים בוצע באופן דו-שלבי :בשלב הראשון ,במהלך החודשים נובמבר-
דצמבר  2014הועבר שאלון .בשלב זה השתתפו תלמידים משלוש כיתות ה' ושתי כתות ו' מכל בית
ספר .אוכלוסיית התלמידים בשני בתי הספר יחדיו מנתה  298תלמידים .המענה על השאלונים בוצע
במועדים שנקבעו מראש בתיאום עם מחנכות הכיתות .תלמידים שנעדרו באותו יום מבית הספר ,או
תלמידים שסירבו לענות על השאלון ,נגרעו ממספר המשיבים .בפועל ענו על השאלון  263תלמידים
משני בתי הספר ( .)88%השאלון היה אנונימי .כל תלמיד קיבל כינוי ,אשר שימש אותו גם בשלב השני
של המחקר .תלמידים מבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב זוהו באות  Rבצירוף מספר סידורי.
תלמידים מבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב זוהו באות  Cבצירוף מספר סידורי.

ביצוע פיילוט בבית ספר אחר
לפני שמשתתפי המחקר ביצעו את השלב השני – שלב המטלה המתוקשבת – בוצע פיילוט
(נובמבר )2014 ,בבית ספר יסודי-ממלכתי אחר ,שהשתתף בתכנית התקשוב מראשיתה .מטרות
הפיילוט היו להתנסות במתן הנחיות לתלמידים ,לבדוק את רמת הקושי של המטלה ,לאתר בעיות
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בהבנת הנקרא ולסייע בקביעת משך הזמן הדרוש לביצוע המטלה .בפיילוט השתתפו חמישה
תלמידי כיתה ה' וחמישה תלמידי כיתה ו' ,בעלי מיומנויות תקשוב גבוהות ,שנבחרו על ידי מנהלת
בית הספר .המטלה הוצגה למשתתפי הפיילוט באמצעות טופס מקוון של  .Googleבזמן שהתלמידים
ביצעו את המטלה ,החוקרת עברה ביניהם ,עמדה על קשיים שהתעוררו ,ענתה על שאלות ומדדה את
משך זמן ביצוע המטלה .בשיחת סיכום שהתנהלה לאחר מכן ,הביעו התלמידים את דעתם על
המטלה ועל רמת הקושי שלה .החוקרת ניתחה את תשובות התלמידים ובעקבות זאת בוצע שינוי
בניסו ח של מספר שאלות והוגדר משך הזמן הדרוש לביצוע המטלה.
בשלב השני של מחקר התלמידים ,לאחר ניתוח ממצאי השאלון וביצוע הפיילוט ,נבחרו בכל
בית ספר התלמידים שהשתתפו במטלת הביצוע .שלב זה בוצע בחודשים דצמבר -2014ינואר 2015
(ראה לוח  .)2מטרת מטלת הביצוע הייתה לבדוק כיצד תלמידים ,שאותרו על פי הצהרתם כבעלי
שליטה במיומנויות תקשוב ומידע בסיסיות ,מיישמים בפועל מיומנויות אוריינות מידע .בסך הכול
נבחרו לשלב זה  180תלמידים משני בתי הספר .בפועל ביצעו את המטלה  167תלמידים (68.5%
ממשתתפי השלב הראשון) .לשלב זה נבחרו תלמידים שהצהירו על שליטתם במיומנויות תקשוב
ומידע ברמה בינונית ומעלה ואשר קיבלו בשאלון ציון  70לפחות .סינון התלמידים באופן זה ,נבע
מרצון להתחשב במשתתפים הצעירים ,ולמנוע מצב שבו תלמידים ,שמלכתחילה הצהירו על עצמם
כעל בעלי שליטה נמוכה במיומנויות מחשב ,ייאלצו להתמודד עם הקושי הכרוך בביצוע המטלה.
מטלת הביצוע התקיימה בחדר המחשבים של בית הספר .התלמידים נכנסו בקבוצות בהתאם
למספר עמדות המחשב שהיו בחדר .כל תלמיד ישב על יד עמדת מחשב .בעת ביצוע המטלה נכחו
בחדר המחשבים החוקרת ועוזרתה בלבד ,ללא חברי צוות נוספים .המטלה הוצגה לתלמידים
באמצעות טופס מקוון של  .Googleהתלמידים נכנסו לטופס המקוון דרך קישור שהוצג באתר
האינטרנט של בית הספר והזדהו באותו הכינוי שניתן להם בעת מילוי השאלון .התלמידים רשמו את
תשובותיהם לשאלות המטלה בטופס המקוון והתשובות הצטברו בטבלת אקסל משותפת .לביצוע
הפעילות בכללותה הוקצו תשעים דקות כולל התארגנות ,מתן הסבר למשתתפים ,וביצוע המטלה.
תלמיד שסיים לבצע את המטלה ושלח את הטופס המקוון ,יצא מחדר המחשבים וחזר לכיתתו.
המטלה כללה חמישה סעיפים עם סעיפי משנה .התלמידים התבקשו להיכנס לאינטרנט ,לבצע
חיפוש ,להשוות בין מקורות מידע ,לאסוף מידע ולנמק את תשובותיהם תוך הפעלת שיקול דעת (ראה
נספח  .)4על עמדות המחשב בהם בוצעה המטלה ,הותקנה תוכנת הקלטת מסך Community clips
של חברת מיקרוסופט .התוכנה צילמה את הפעילות שהתרחשה על מסך המחשב בעת ביצוע המטלה.
התלמידים הודרכו כיצד להפעיל את התוכנה וכיצד לסיים את פעולתה בתום ביצוע המטלה .בתום
ההקלטה נוצר קובץ ווידאו מסוג  .WMVקבצי הקלטת המסכים נשמרו בהחסן נייד של החוקרת
בשמות זהים לכינויי התלמידים ,כך שניתן לזהות את קובץ ההקלטה של כל תלמיד עם טופס
התשובות שלו למטלה ועם טופס השאלון ,עליו ענה בשלב הראשון .נעשה ניסיון להקליט את כל
התלמידים ,אך עקב תקלות שונות התקבלו בסך הכול  158הקלטות מסך .סרטוני הקלטות המסך
עברו תהליך של ניתוח נתונים באמצעות כלי ניתוח התוכן ,שפותח לשם כך (ראה לעיל ,כלי
המחקר  תצפית למטלת הביצוע) והמידע שהופק צורף לנתוני הניתוח של משימת הביצוע.
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ממצאים ודיון
כמוצג בפרק השיטה ,מחקר זה מתייחס לשלוש אוכלוסיות מחקר :מסמכי המדיניות של משרד
החינוך ,צוות ההוראה ותלמידי כיתות ה'-ו בשני בתי ספר יסודיים .לצורך איסוף הנתונים וניתוח
הממצאים ננקטה שיטת מחקר משולבת ( - (Mixed methodsמסמכי המדיניות וצוותי ההוראה
נחקרו באמצעות כלי מחקר איכותניים והתלמידים נחקרו באמצעות כלי מחקר כמותיים .משום
כך הוחלט להציג את הדיון בניתוח הממצאים ,הנוגע לכל אחת מאוכלוסיות המחקר ,בהמשך
להצגת הממצאים הנוגעים לאותה אוכלוסייה .דיון אינטגרטיבי במשמעות הממצאים מוצג
בהמשך בפרק הסיכום והמסקנות.
פרק הממצאים וניתוח הממצאים כולל שלושה חלקים :בחלק הראשון מתוארת
המדיניות שהתוותה במסמכי 'תכנית התקשוב' בהקשר להוראה והלמידה של אוריינות מידע
בבית הספר היסודי  .בהמשך מנותחת מדיניות זו ,תוך התייחסות ביקורתית לשאלה באיזו
מידה היא סיפקה את התנאים להטמעת אוריינות מידע ההוראה ובלמידה .בחלק השני מוצגים
ממצאי המחקר האיכותני ,שעסק בהוראת אוריינות מידע בבתי הספר שהשתתפו במחקר.
לאחריו ,דיון בסוגיות שעלו ממחקר זה ,תוך התייחסות למדיניות משרד החינוך שזוהתה
בחלק הראשון .בחלק השלישי מוצגים ממצאי המחקר הכמותי ,שעסק בלמידת אוריינות מידע
בבתי הספר שהשתתפו במחקר ובהמשך מוצג דיון בסוגיות שעלו ממחקר זה ,תוך התייחסות
לממצאי שני החלקים הקודמים.

מדיניות משרד החינוך במסגרת תכנית התקשוב
בשאלת המחקר הראשונה ביקשנו לברר מהי מדיניות משרד החינוך הישראלי בתחום אוריינות
מידע בבית הספר היסודי במסגרת 'תכנית התקשוב' .לשם כך ,נבדקו מסמכי המדיניות שמשרד
החינוך פרסם באתר אגף המנהל למדע וטכנולוגיה ,במדור 'התאמת מערכת החינוך למאה ה,'21 -
החל מאמצע שנת  2011ועד ראשית שנת  .2013רשימת המסמכים מוצגת בלוח .5
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לוח 5

מסמכי תכנית התקשוב ,שנותחו בפרק זה ,על פי מועד פרסומם
תאריך הפרסום

גורם מפרסם

כותרת

תכולה

25/7/2011

משרד החינוך

נספח  – 1תפוקות
ותוצאות (גרסה )9

מגדיר את תפיסת התכנון של
התכנית בדגש על 'תפוקות'
ו'תוצאות' המצופות מבתי
הספר המשתלבים בתכנית.

21/12/2011

משרד החינוך

נספח  – 5שילוב תקשוב
במעגל ההוראה (גרסה )2

מנחה את המורה כיצד לשלב
את הטכנולוגיה בצורה מיטבית
בכל שלבי השיעור המקוון.

11/11/2012

משרד החינוך

נספח   3בניית תכנית
עבודה והנחיות ליישום
התכנית

מגדיר את השלבים להשתלבות
בית ספר בפרויקט על פי
'תשומות' ו'תפוקות' .מציג לוח
זמנים והנחיות לכתיבת תכנית
עבודה בית ספרית.

8/12/2012

משרד החינוך

מסמך אב תשע"א –
תשע"ב התאמת מערכת
החינוך למאה ה21-
(גרסה )12

מציג את התכנית ,מטרותיה
מושגים
ומגדיר
וחזונה
בסיסיים :פדגוגיה חדשנית,
מיומנויות המאה ה.21 -

משרד החינוך 

התאמת מערכת החינוך

מנהל תקשוב
טכנולוגיה ומערכות
מידע .אגף
טכנולוגיות מידע

למאה ה  21 -הקניית

פההישגים הנדרשים ב'אוריינות
מחשב ומידע ( .)CILכלי עבודה
בהקשר
התכנית
ליישום
לאוריינות מחשב ומידע.

סוף – 2012
תחילת 2013
(מועד משוער)

אוריינות מחשב ומידע
(  )CILבתי ספר יסודיים

ניתוח המסמכים
מסמכי תכנית התקשוב הציגו את התכנית ,מטרותיה וחזונה ,את התשומות שמשרד החינוך
מעמיד לרשות בתי הספר ואת התפוקות והתוצאות הנדרשות מבתי הספר המשתתפים בתכנית,
ברמת מורים ותלמידים .כמו כן ,נקבע לוח זמנים וניתנו הנחיות לכתיבת תכנית עבודה בית
ספרית ולאופן שילוב תקשוב ואוריינות מידע בשיעור המקוון .לצורך ניתוח המסמכים איתרנו
את התכנים ,המסרים והקביעות ,הקשורים ב'אוריינות מידע' ותיארנו את המאפיינים הקשורים
להוראה ולמידה של אוריינות מידע .לצורך הניתוח הוגדרה קטגוריה מרכזית' :מאפייני תכנית
התקשוב' .תחת קטגוריה זו מוצגות חמש קטגוריות-על' :תפיסה פדגוגית'' ,תשומות'' ,תפוקות',
'תוצאות' ,ו'יישום' ומהן נגזרו מספר תתי קטגוריות .תרשים  2מציג את מערך הקטגוריות.
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שמות הק טגוריות בשורה הראשונה בתרשים מבוססות על מושגים שנלקחו ממסמכי
התכנית .שני הטורים הימניים– תפיסה פדגוגית ותשומות – נועדו לתאר את מבנה התכנית
ומטרותיה באופן כללי ,שלושת הטורים הנוספים מתמקדים בתפוקות ,תוצאות ויישום של
אוריינות מידע במסגרת התכנית.

מאפייני תכנית
התקשוב

תפיסה
פדגוגית

מיומנויות
המאה ה21

תשומות

ציוד

תוצאות

תפוקות

כלל התפוקות

הפעלה
תפקיד
טכנולוגיית
המידע )(ICT

הטמעה
(פיתוח מקצועי)
תוכן

אוריינות מחשב
ומידע ()CIL

ברמת המורה

יישום

לוח זמנים

ברמת התלמיד

הישגים
נדרשים לפי
שכבת גיל

מסגרת
הלימוד
אחריות

רכז
תקשוב
מורים

אמצעי קצה
לתלמיד

תרשים  .2מערך הקטגוריות לניתוח מסמכי המדיניות של תכנית התקשוב בדגש על אוריינות מידע

תפיסה פדגוגית
תכנית התקשוב נועדה להוביל לקיומה של 'פדגוגיה חדשנית' בבתי הספר (משרד החינוך.)2012 ,
'פדגוגיה חדשנית' מוגדרת כ"גישה להוראה ולמידה ,שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים
למציאות המשתנה" (משרד החינוך ,2012 ,עמוד  .)6במקביל לידע ,התלמידים רוכשים מיומנויות
רלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה .21 -מטרת הפדגוגיה החדשנית היא לספק את התנאים ל'למידה
אפקטיבית' ולעודד למידה כזו .למידה אפקטיבית מוצגת כלמידה המתרחשת בשתי רמות (משרד
החינוך ,2012 ,עמוד :)6
.1

למידה מסדר ראשון :לימוד תחומי תוכן מסוימים ,הנדרש לצורך 'הרחבת הידע'.

.2

למידה מסדר שני' :איך ללמוד' ו'איך לחשוב' –מאפיין של 'פדגוגיה חדשנית' שישרת את
התלמיד בעתיד בכל תחומי חייו ,ויסייע לו "ללמוד ולתפקד באופן אפקטיבי בכל מציאות
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שייקלע אליה ,כולל בהקשרים מורכבים ,דינמיים ועתירי טנולוגיה ,המאפיינים את
סביבות הלמידה והעבודה של המאה ה( "21 -משרד החינוך ,2012 ,עמוד .)6

מיומנויות המאה ה21 -
המושג 'מיומנויות המאה ה ,' 21 -נזכר במסמכים פעמים רבות .קידום המיומנויות נועד להכין
את בוגרי מערכת החינוך לדרישות עולם העבודה והאקדמיה בעידן החדש ,השונות במהותן
מדרישות המאה הקודמת .מיומנויות המאה ה 21 -מוצגות כרשימה בת שישה סעיפים שניסחה
'השותפות למיומנויות המאה -ה  :)Partnership for the 21st century skills( '21שימוש בכלי
תקשוב; אוריינות מידע ותקשורת; חשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיות; תקשורת שיתוף
ועבודת צוות; למידה עצמאית; אתיקה ומוגנות ברשת (משרד החינוך.)2012 ,
שני הסעיפים הקשורים ישירות לענייננו ,הם 'שימוש בכלי תקשוב' ו'אוריינות מידע
ותקשורת'' .שימוש בכלי תקשוב' מוגדר כ"שימוש בכלים ממוחשבים מסוגים שונים לצורכי
הוראה ולמידה" (משרד החינוך ,2012 ,עמוד  .)8מהגדרה זו ניתן להבין שמדובר בתפעול המחשב
האישי ,ללא קשר לפעילות באינטרנט .אולם בפירוט המושג יש התייחסות הן לכלים ממוחשבים,
כגון ניהול וארגון מידע במחשב האישי ,עבודה בריבוי חלונות ,ובניית מסד נתונים בתוכנת אקסל
והן לעבודה באינט רנט ,כגון 'אחסון ברשת' ו'עבודה על מסמך שיתופי בעזרת כלי .'Google
'אוריינות מידע ותקשורת' .מוגדרת כ" :נגזרת של שפע המידע המצוי ברשת" ומודגש כי:
"קיימת חשיבות רבה לטיפול מושכל במידע ,הכרת ייצוגיו השונים ,איתור מידע רלוונטי בדרכים
שונות  ...הצלבת מידע ומיזוגו ,הערכת מידע וייצוגו  ...חשיפה לאסטרטגיות שונות לחיפוש מידע:
שימוש באופרטורים ,מילות מפתח ,חיפוש במאגרי מידע ומנועי חיפוש שונים( ".משרד החינוך,2012 ,
עמוד  .)5בהגדרה זו ניתן להבחין בתפיסה כי המידע המצוי ברשת מחייב 'טיפול מושכל' .כמו כן,
ניתן לזהות את מרכיבי המושג אוריינות המידע' :איתור מידע רלוונטי'' ,חיפוש מידע' ,ו'הערכת
מידע' שנבדקו במחקר זה.

תפקיד טכנולוגיית המידע
'טכנולוגיית המידע' ,המכונה במסמכים גם  ICTאו 'תקשוב' ,מוצגת כאמצעי לקידומה והטמעתה
של הפדגוגיה החדשנית .התפיסה היא כי שימוש מושכל בתקשוב יוביל לשיפור במגוון משתנים
כגון :איכות ההוראה ,מיומנויות המורים ,ניהול בית הספר ,הקשב והעניין של התלמידים (משרד
החינוך .) 2012 ,בנוסף מתואר פער ,שנוצר מכך שתלמידים משתמשים בטכנולוגיה בחיי היום יום,
בעוד שמרבית בתי הספר משתמשים בפדגוגיה מסורתית ללא שימוש באמצעים טכנולוגיים.
מכאן התקווה ששילוב תקשוב בחינוך יצמצם את הפער ויהפוך את בית הספר לרלוונטי מתמיד
(משרד החינוך.)2012 ,
ברמה הפדגוגית מוצג התקשוב כגורם שיתרום רבות למימוש הפדגוגיה החדשנית ויביא
לשינוי באופן התנהלות ההוראה והלמידה בבית הספר .יפותחו תהליכי למידה חדשניים כגון
'למידה מבוססת פרויקטים' ו'למידה חווייתית' .האינטראקציה בין המורים לתלמידים תהפוך
בהדרגה מ'אינטראקציה אוטוריטטיבית' –בה המורה קובע את תכני השיעור והתלמידים
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פאסיביים ,ל'אינטראקציה דיאלוגית'  בה התלמידים שותפים בבניית הידע (משרד החינוך,
 .)2012בנוסף ,מוצגת הזיקה בין 'טכנולוגיית המידע' ל'סביבת למידה מתוקשבת' (משרד החינוך,
 .)2013נטען כי הסביבה הלימודית מחויבת לכלול טכנולוגיות מידע ותקשורת ומודגש כי" :הסביבה
המתוקשבת מאפשרת להקנות אוריינות מחשב ומידע ומהווה תשתית ליישום תהליכי הוראה-
למידה-הערכה בהתאם להישגים הנדרשים בכל תחום דעת( ".משרד החינוך ,2013 ,עמוד .)6

תשומות
המשאבים שמשרד החינוך מעמיד לרשות בתי הספר המשתתפים בתכנית מכונים 'תשומות'
(משרד החינוך2011 ,א' ונספח  .)1התשומות מחולקות לארבע :הצטיידות ,הפעלה ,הטמעה ותוכן
(משרד החינוך .)2012 ,אנו מבקשים להתייחס גם לתשומה חמישית :אמצעי קצה לתלמיד.
הצטיידות :תשתיות שיותקנו בכל בית ספר :מחשב נייד לכל מורה .מקרן ,מסך ורמקולים
בכל כיתה .תשתית רשת חשמל ואינטרנט שתאפשר להתחבר לאינטרנט מכל כיתה (משרד
החינוך 2012 ,ונספח  ;)1הפעלה :תקציבים רב שנתיים לצורך תחזוקה ,טכנאי ,השתתפות
בתשלום הרשויות לספק אינטרנט והשתתפות במימון 'ספקי תוכן' (משרד החינוך )2012 ,וכן תקצוב
'רכז תקשוב בית ספרי'  מורה המלמד באותו בית הספר ,שיקבל תוספת לשכרו (נספח ;)1
הטמעה :פיתוח מקצועי של צוות ההוראה (נספח  .)1השתלמויות ,הפרושות על פני שלוש שנים
למנהל בית הספר ,רכז התקשוב וצוות ההוראה ,במהלכן יודרכו כיצד לתכנן שיעורים מקוונים
ולבצע אותם (נספח  )1וכן הדרכה אישית לצוות ההוראה ,במודל הכולל מפגשים עם מדריכי
תקשוב ומדריכי תחומי דעת ,שמטרתם לסייע לבית הספר לקדם את המהלך ולהטמיע את
טכנולוגיית המידע בבית הספר (משרד החינוך .)2012 ,תשומה זו הוגדרה כבעלת חשיבות עליונה
מאחר שהטמעה נכונה היא אחד התבחינים שיקבעו את "המידה שבה יושגו התוצאות הרצויות"
(משרד החינוך2011 ,א' ,עמוד  ;)3תוכן :התכנית שמה דגש על סיוע למורים באספקת תכנים
דיגיטליים ,אותם יוכלו לשלב בהוראה ובלמידה .תכנים אלה יפותחו על ידי 'ספקי תוכן',
המוגדרים כ"יצרני תוכן דיגיטליים לשם הוראה-למידה בסביבה מקוונת" (נספח  ,1עמוד .)3
ספקי התוכן נדרשים לעמוד בסטנדרטים שקבע משרד החינוך (משרד החינוך .)2012 ,בתי הספר
יקבלו תקציב מיוחד להתקשרות ספקי התוכן על פי בחירתם (נספח  .)1חומרי הלימוד יונגשו
באמצעות אתר אינטרנט המכונה 'פורטל התוכן החינוכי' (כיום' ,הענן החינוכי').
אמצעי קצה לתלמיד :תשומה זו אינה נזכרת כחלק מארבע התשומות המוגדרות ב'מסמך
אב' ובנספח  – 3בניית תכנית עבודה ( משרד החינוך  ;2012נספח  )1ומכאן שאינה זוכה לתקצוב
מיוחד (למעט מספר קטן של בתי ספר שהוגדרו כ'מדגימי תקשוב') ולא ברור איזה גורם אחראי
לספק אותה לבית הספר .עם זאת ,במסמך  CILהיא מוצגת כחלק מ'התשתית הרצויה' ונקבע כי
יש לספק לתלמידים נגישות להתקן ממוחשב המחובר לרשת ,מתוך שאיפה שאמצעים אלה
ישמשו ללמידה" :יש צורך שלכל תלמיד יהיה מחשב  ...המחשבים ישמשו  ...ללמידה בסביבות
הלמידה המיועדת להרחבות  ...כל זאת בתיווך מורה" (משרד החינוך ,2013 ,עמוד .)36
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תפוקות
בתמורה לתשומות והמשאבים שיספקו משרד החינוך והרשויות המקומיות ,מתחייבים בתי
הספר המשתתפים בתכנית למספר 'תפוקות' ו'תוצאות' (משרד החינוך 2011א' ונספח .)1
התפוקות מהוות תנאי הכרחי להשגת התוצאות המצופות מהתכנית .רשימת התפוקות כוללת
שבעה סעיפים :תכנית עבודה בית ספרית; שילוב טכנולוגיה בתהליכי הוראה למידה והערכה;
ניהול פדגוגי מתוקשב; פורטל חינוכי בית ספרי; שיתוף ותקשורת; אינטרנט בטוח; ואוריינות
מחשב ומידע (משרד החינוך2011 ,א' ונספח .)1
לענייננו חשובות שתי התפוקות המשלבות פדגוגיה ותקשוב:
.1

שילוב טכנולוגיה בתהליכי הוראה למידה והערכה  בית הספר נדרש ליישם תהליכי
הוראה-למידה-הערכה (הל"ה) בסביבה מקוונת בתחומי הדעת בכל שכבות הגיל ולהציג
תהליכים אלה במסגרת תכנית העבודה הבית ספרית (תכנית הל"ה) .על התכנית לכלול את
פירוט הנושאים ,הפעילויות ,המיומנויות ,היקף השיעורים ,התכנים הדיגיטליים והכלים
המתוקשבים ,המיומנויות בתחום הדעת ,תוך כדי שילוב 'אוריינות מחשב ומידע ()CIL
וטכנולוגיות מידע ותקשורת (.)ICT

.2

אוריינות מחשב ומידע (  )CILתפוקה שנוספה בשלב מאוחר יותר ולכן מתוארת רק
במסמך נספח  – 3בניית תכנית עבודה והנחיות ליישום התכנית (נספח  .)1המורים נדרשים
לעסוק בהקניית מיומנויות מחשב ומידע בתהליכי הוראה-למידה-הערכה ,תוך קידום
היכולת האישית של התלמיד להשתמש במחשב לצורך מחקר ,יצירה ותקשורת ,כדי לפעול
בבית הספר ,בבית ,במקום העבודה ובקהילה (נספח .)1

אוריינות מחשב ומידע ()CIL
לצורך יישום התפוקה 'אוריינות מחשב ומידע' נבנתה תכנית מיוחדת תחת הכותרת" :התאמת
מערכת החינוך למאה ה  21 -הקניית אוריינות מחשב ומידע Computer and Information ( CIL
 )Literacyבבתי ספר יסודיים" (משרד החינוך .2013 ,להלן ייקרא 'מסמך  .)'CILמטרת מסמך CIL
היא לשמש כלי עבודה בידי צוות ההוראה להקניית מיומנויות מחשב ומידע .אוריינות מחשב
ומידע מוגדרת כיכולת הפרט "להשתמש במחשב לחקר ,ליצירה ולתקשורת אפקטיביים בבית
הספר ,בבית ובקהילה" (מסמך  ,CILעמוד .)3
התכנית ,המבוססת על מסמכי המיזם הבינלאומי Fraillon & Ainley, ( IEA – ICILS
 ,)2010מתייחסת לשני תהליכים מרכזיים .1 :איסוף וניהול מידע  ידע ושימוש במחשב ,נגישות
והערכת מידע ,ניהול מידע;  .2יצירת מידע ,עריכת מידע ושיתוף במידע .בכל קטגוריה מפורטות
המיומנויות הנדרשות בכלי הפקה שונים :ניהול קבצים ,שימוש במחשב ובציוד היקפי ,מעבד
תמלילים ,מצגת ,גיליון אלקטרוני ואינטרנט ,מידע ותקשורת .מושם דגש על הכרת מגוון הכלים
והשימוש בהם.
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הישגים על פי שכבת גיל
התכנית מפרטת באמצעות לוחות את המיומנויות שיש ללמד בכל שכבת גיל .להדגמת מבנה
התכנית ניתן לעיין בהישגים הנדרשים (התפוקות) בכיתה ג' (משרד החינוך ,2013 ,עמוד  .)17בטור
הראשון מימין מוצגות הקטגוריות ' איסוף וניהול מידע'' ,יצירה ושיתוף במידע' ומולן מוצגות
המטרות והמיומנויות שיילמדו בשכבת גיל זו ,כאמצעי להשגת מטרות אלה .בשורה התחתונה
מוצגות משימות לבדיקת רמת הביצוע.
לענייננו חשובה המיומנות 'אינטרנט ,מידע ותקשורת' .לשם כך ,ריכזנו את התפוקות
הקשורות במיומנות זו בלוח  .6בלוח מפורטים ההישגים הנדרשים מן התלמידים בכל שכבת גיל,
מול המטרות .מן הלוח ניתן לראות כי תלמידים ,החל מכיתה ג' ,אמורים ללמוד ולהכיר את
המושג 'אסטרטגיות חיפוש מידע' וברמה אופרטיבית תלמידי כיתות ג'-ו' אמורים ללמוד לחפש
מידע בתוך אתר ,לאתר מידע לפי סוגים (תמונות ,סרטונים) ,ולבצע חיפוש מידע מתקדם ,תוך
הקפדה על 'מילות מפתח' (מילות חיפוש) .החל מכיתה ה' ,אמורים התלמידים להכיר את המושג
'הערכת מידע' ('סינון מידע והערכתו') ובפועל להכיר מבנה של כתובות אינטרנט ומשמעותן.
לוח 6
הישגים נדרשים במיומנויות מידע ואינטרנט על פי שכבות גיל  מעובד ממסמך CIL
שכבת גיל

מטרות

מיומנות 'אינטרנט ,מידע ותקשורת'  הישגים
נדרשים

כיתה א'

[אין מטרות בהקשר זה]

כיתה ב'

[אין מטרות בהקשר זה]

כיתה ג'

שימוש באסטרטגיות חיפוש מידע,
שימוש במגוון כלי תקשוב בהתאם
לצרכי הלמידה

כיתה ד'

שימוש באסטרטגיות חיפוש מידע,
ארגון המידע באופן מושכל ויעיל,
שימוש במגוון כלי תקשוב בהתאם
לצרכי הלמידה ,ביצוע מיזוג מידע
ממקורות שונים ומסוגי מדיה
שונים.

פתיחת דפדפן ,גלישה באתר :דפדוף בין דפים ,חזרה
לדף הבית ,שימוש בכפתור 'חזור'
גלישה באתר אינטרנט נבחר מ'מועדפים' ,שימוש
בכפתורים ייעודיים :חזור ,ריענון ,סגור דף.
העתקה והדבקת כתובת בדף אינטרנט ,איתור מידע
באתרים ייעודיים ,כמו אתר מידע ,לקסיקונים,
אנציקלופדיות ומאגרים מקוונים.
איתור מידע באמצעות שאילתות בסיסיות (מילות
מפתח) שימוש בדואר אלקטרוני אישי :כתיבת
הודעה ,שליחת הודעה.
שימוש בדואר אלקטרוני :משלוח לכמה נמענים,
מחיקת הודעות ,שימוש בספר כתובות ,השב ,השב
לכולם ,העבר ,צירוף קובץ להודעה.
איתור ושימוש בחומרים ברשת :איתור תמונות
ברשת והורדה ,איתור סרטונים ברשת וצפייה בהם.
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לוח 6

הישגים נדרשים במיומנויות מידע ואינטרנט על פי שכבות גיל  מעובד ממסמך ( CILהמשך)
מטרות

שכבת גיל

מיומנות 'אינטרנט ,מידע ותקשורת'  הישגים
נדרשים

כיתה ה'

כיתה ו'

ניהול מידע מהרשת :חיפוש מידע מתקדם (דיוק
מילות מפתח ,תנאי הופעה/אי הופעה של מילה או
ביטוי בחיפוש).
הכרת מבנה של כתובת אינטרנט :כולל סיומות
מצויות.

שימוש באסטרטגיות חיפוש מידע.
סינון מידע והערכתו .ארגון המידע
באופן מושכל ויעיל.
שימוש במגוון כלי תקשוב בהתאם
לצרכי הלמידה .ביצוע מיזוג מידע
ממקורות שונים ומסוגי מדיה
שונים.
שימוש באסטרטגיות חיפוש מידע ,ניהול דואר אלקטרוני :ניהול תיקיות ,הודעות
סינון מידע והערכתו .ארגון המידע נכנסות ויוצאות ,סינון הודעות לא רצויות שהתקבלו.
איתור סרטונים והמחשות חזותיות (סימולציות)
באופן מושכל ויעיל
ברשת לפי נושא נתון.

תוצאות
לצורך מדידת ביצוע התפוקות באופן ברור ומדיד ,נוסחה רשימה של התוצאות המצופות מביצוע
התכנית .התוצאות מוצגות כשינוי המצופה בבתי הספר ברמת המורה ,התלמיד ובית הספר
כארגון (משרד החינוך2011 ,א').
רשימת התוצאות חולקה לשלוש רמות :רמת המורה ,רמת התלמיד ורמת בית הספר
(הארגון) .התוצאות המצופות בהקשר לכל רמה סווגו לתחומים (קטגוריות נושאיות) ונפרסו על
פני שלוש שנים ,מתוך מטרה שהלמידה תצטבר ותתבסס על ידע קודם .תוצאות השנה הראשונה
והשנייה הוגדרו כ 'תוצאות ביניים' ותוצאות השנה השלישית הוגדרו כ'תוצאות סופיות' (משרד
החינוך2011 ,א') .התכנית מדגישה את אחריות בית הספר וצוות ההוראה להקניית המיומנויות
לתלמידים בכל התחומים ומדגישה כי" :אין להטיל על התלמידים ,או על ההורים ,את האחריות
ללמידה של המיומנויות הנדרשות" (מסמך  ,CILעמוד .)8

תוצאות ברמת המורה
ברמת המורה קיימת הפרדה בין תוצאות המוגדרות כ'שימוש בכלי תקשוב' ובין 'אוריינות מידע':
'שימוש בכלי תקשוב' מתייחס בעיקר לניהול ידע ברמה הארגונית ,ניהול סביבת לימוד מקוונת
ברמת הכיתה ו/או תחום הדעת ,כולל עדכון התוכן ויצירת תקשורת מקוונת ולהקניית מיומנויות
מחשב לתלמידים' .אוריינות מידע' מתייחסת ליכולת המורה להגדיר את צרכי המידע ,לחפש
ולהעריך מידע ,לארגן מידע למזג אותו ולהציגו במסגרת שיעור מקוון ולהפיצו לקהלים שונים.
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רשימת התוצאות המצופות ברמת המורה בתחום אוריינות מידע בשלוש השנים הראשונות של
התכנית הוצגה במסמך בעמוד ( 8משרד החינוך2011 ,א') .מן הרשימה ניכר כי המורים נדרשו
לרכוש ידע ומיומנויות בכל מרכיבי אוריינות מידע בצורה מעמיקה ולגלות התפתחות בתחום
משנה לשנה .הדבר בא לידי ביטוי בשימוש במושגים הקשורים לאוריינות מידע כגון 'הגדרת צרכי
מידע'' ,מנועי חיפוש'' ,אסטרטגיית חיפוש'' ,שאילתות'' ,תוצאות חיפוש'' ,כלי חיפוש'' ,מיומנות
מתקדמת בחיפוש'' ,הערכת מידע'' ,מיזוג מידע'' ,הצגת מידע'' ,שימוש מושכל' .הרשימה מוכיחה
כי שלושת מרכיבי אוריינות מידע בהם עוסק מחקר זה – הגדרת הצורך במידע ,חיפוש מידע
והערכת מידע – היוו חלק ניכר מדרכי ההוראה ,שצוותי ההוראה נדרשו ליישם .המורים נדרשו
לרכוש מיומנויות אלה בעצמם בשנה הראשונה לביצוע התכנית והחל מן השנה השנייה להורות
מיומנויות אלה לתלמידים (משרד החינוך2011 ,א' ,עמוד .)8
אוריינות מידע היא רק אחד התחומים בהם מצופה מן המורים להראות 'תוצאות' .הם
נדרשו לרכ וש ידע ומיומנויות בכל אחד מן הנושאים האחרים ולהורות אותם לתלמידים .כך,
לדוגמה ,בנושא 'שימוש בכלי תקשוב' מצופה מהמורים לנהל מרחב לימוד מתוקשב כיתתי
ולהורות לתלמידים כיצד להשתמש בו ,להנחיל לתלמידים מיומנויות בשימוש במעבד תמלילים,
בתכנת מצגות ,בגיליון אלקטרוני ובגלישה באינטרנט (משרד החינוך2011 ,א').

תוצאות ברמת התלמיד
התוצאות ברמת התלמיד כוללות התייחסות לתחומים הבאים :שימוש בכלי תקשוב ,אוריינות
מידע ,חשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיות ,תקשורת שיתוף ועבודת צוות ,לומד עצמאי ,הניעה
ועניין בלמידה ,גמישות ועדכניות ,אתיקה ומוגנות ברשת .נקבע כי התוצאות מתייחסות לבוגרי
כיתה ו' בכל שנה ,כך שבשנה השלישית ,בוגרי כיתה ו' ,אשר השתלבו בתכנית החל מכיתה ד',
יהיו בעלי ותק של שלוש שנים בתכנית.
קביעה זו רלוונטית למחקר הנוכחי ,כיוון שאיסוף הנתונים מן התלמידים בוצע בתחילת
השנה הרביעית לקיום תכנית התקשוב ,כך שתלמידי שכבות ה'-ו' (בבית הספר המשתתף בתכנית
התקשוב) ,כבר היו בשלב זה בעלי ותק של שלוש שנים בתכנית ולכן ניתן לבדוק אם הגיעו
לתוצאות המצופות.
'שימוש בכלי תקשוב' ברמת התלמיד מתייחס בעיקר לשימוש במחשב לצרכים יומיומיים
ולימודיים תוך כדי רכישת מיומנויות מחשב – מעבד תמלילים ,מצגות וגיליון אלקטרוני,
אינטרנט ותקשורת ,היכרות עם סביבת הלמידה המקוונת והגשת מטלות באמצעותה .תחום
'אוריינות מידע' מתייחס באופן ממוקד ליכולת להגדיר את צרכי המידע ,לחפש מידע ,להעריך
מידע ולמזג רעיונות ומושגים בעקבות המידע שנאסף
עיון ברשימת התוצאות המצופות מן התלמידים באוריינות מידע (משרד החינוך2011 ,א',
עמוד  )14מלמד כי מצופה מהם ללמוד מיומנות מגוונות (בהנחיית מוריהם) :בתחום 'הגדרת הצורך
במידע' :הגדרת אסטרטגיית חיפוש מידע  הגדרת מילות מפתח לחיפוש ,הרחבה ,או צמצום,
תוצאות החיפוש על פי צורך ובחירת כלי החיפוש המתאים לצורך מסוים .בתחום 'חיפוש מידע':
הכרת מושגים כ'מילות חיפוש/מילות מפתח'' ,מנוע חיפוש' ו'תוצאות חיפוש' .הכרת 'לפחות
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שלושה מנועי חיפוש' ,שימוש ב'סימנים מיוחדים לשיפור תוצאות החיפוש' (אופרטורים) ,שימוש
בפונקציות של חיפוש מתקדם ,חיפוש תמונות ומאמרים .בתחום 'הערכת מידע' :יכולת להעריך
את מידת הרלוונטיות של מידע מסוים ואת רמת המהימנות .בנוסף נדרשות יכולות קריאה
וכתיבה של טקסט דיגיטלי ,שימוש בהיפר-קישורים ,יכולת למזג רעיונות ומושגים לצורך בניית
תובנות ,רעיונות ומושגים חדשים ויכולת להציג ולהפיץ מידע וידע באמצעים מקוונים.

יישום
לאחר שתוארו מרכיבי התכנית  התשומות ,התפוקות והתוצאות המצופות ,נשאלת השאלה
כיצד תיושם התכנית במסגרת בית הספר :מהו לוח הזמנים? באיזה מסגרת תתקיים הלמידה
ובאיזה היקף ? מי אחראי לכך שתתקיים למידה?

לוח זמנים
הטמעת התכנית בבתי הספר תוכננה להימשך שלוש שנים ,שבמהלכן תבוצע הרשמה והתארגנות
ראשונית ,הצטיידות ,והכשרת מורים ובניית תכנית בית ספרית (תכנית הל"ה) וכן הטמעה
והפעלת התקשוב בכיתות (נספח  .)1בתי הספר נדרשו להתחיל ביישום תכנית התקשוב בכיתות
החל מאמצע השנה הראשונה (נספח  .)1לוח הזמנים לביצוע התכנית הוצג כ"אבני דרך ליישום
התפוקות הנדרשות בבתי הספר" ,כאשר אבן דרך "מציינת את המועד שבסיומו תיבדק רמת
הביצוע של התפוקות" (נספח  ,1עמוד  .)8לכל שנה נבנתה טבלת 'אבני דרך' נפרדת ,בה הוצגו
שלבי התכנית ,מועד הביצוע ,פעולות מרכזיות ותפוקות התכנית לאותו שלב ( נספח  ,1עמוד .)12

מסגרות הלימוד
לענייננו חשובה במיוחד יישום התפוקה המכונה 'תכנית הל"ה' .במסגרת תפוקה זו נקבע לוח
זמנים לשילוב תקשוב ואוריינות מידע בהוראה ובלמידה והוצגו מסגרות הלימוד באמצעותן יוקנו
מיומנויות התקשוב והמידע לתלמידים .לצורך השוואה בין הדרישות בשלוש השנים הראשונות
ליישום התכנית והמסגרות שבהן תיושם דרישה זו ,ריכזנו בלוח  7את 'אבני הדרך' ליישום
התפוקה המכונה 'תכנית הל"ה'.
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לוח 7

לוח זמנים ומסגרות לימוד ליישום תכנית הל"ה בשלוש שנים (מעובד מתוך נספח )1
יישום תפוקה  תכנית הל"ה

שנה בתכנית
מעגל הוראה (שיעור מקוון)

שנה ראשונה בכל שבוע יופעל מעגל הוראה מלא
החל מינואר בכיתה בהיקף של שיעור אחד בכל אחד
מהמקצועות :חינוך לשוני ,מתמטיקה,
מדע וטכנולוגיה ,ואחת לשבועיים
במקצועות :גיאוגרפיה ואנגלית
בכל שבוע יופעל מעגל הוראה מלא
שנה שנייה
בכיתה בהיקף של שיעור אחד מתוקשב
בכל אחד מהמקצועות :חינוך לשוני,
מתמטיקה ,מדע וטכנולוגיה ,ושיעור
אחד במקצועות :גיאוגרפיה ,אנגלית.
החל מהמחצית השנייה המורה יפעיל
שני שיעורים מתוקשבים בכל אחד
מהמקצועות :חינוך לשוני ,מתמטיקה,
מדע וטכנולוגיה ושיעור אחד
במקצועות :גיאוגרפיה ,אנגלית
שנה שלישית בכל שבוע יופעל מעגל הוראה מלא
בכיתה בהיקף של שני שיעורים בכל
אחד מהמקצועות :חינוך לשוני,
מתמטיקה ,מדע וטכנולוגיה ,ושיעור
אחד במקצועות :גיאוגרפיה ,אנגלית

משימה מקוונת –
ספק תוכן

משימה מתוקשבת 
CIL

בכל שבוע בכל כיתה
תינתן משימה מקוונת
לביצוע בסביבה של ספק
התוכן שזכה לאישור
משרד החינוך
בכל שבוע בכל כיתה
יינתנו שתי משימות
מקוונת לביצוע בסביבה
של ספק התוכן שזכה
לאישור משרד החינוך

בכל שבוע בכל כיתה
תינתן לביצוע משימה
מתוקשבת לאוריינות
מחשב ומידע ()CIL
בכל שבוע בכל כיתה
יינתנו שתי פעילויות
לביצוע משימות
מתוקשבות באוריינות
מחשב ומידע)(CIL

בכל שבוע בכל כיתה
בכל שבוע בכל כיתה
יינתנו שלוש פעילויות
יינתנו שלוש משימות
מתוקשבות לביצוע באתר לביצוע משימות
של ספק התוכן המאושר מתוקשבות באוריינות
משרד החינוך
מחשב ומידע ()CIL

הנתונים המוצגים בלוח מלמדים על מאפייני הדרישה לשילוב אוריינות מחשב ומידע בהוראה:
מסגרות הלימוד ,דרישה לעלייה בהיקף הפעילות ודרישה לשילוב המיומנויות בתחומי הדעת.
.1

מסגרות הלימוד :המורים אמורים לשלב בהוראה תקשוב ואוריינות מידע בשלוש מסגרות:
מסגרת א' :מעגל ההוראה' (שיעור מקוון) :מתווה שמטרתו להנחות את המורה כיצד
לשלב בשיעור תקשוב ,תוך הפעלת תהליכי הוראה-למידה-הערכה בצורה מיטבית ושימוש
במחשב ,חיבור לאינטרנט ואמצעי הגברת קול( ".משרד החינוך2011 ,ב' ,עמוד  .)2במסגרת
'מעגל ההוראה' נקבע כי במהלך השיעור ישלבו המורים מקורות מידע שונים ,ובכללם
תכנים דיגיטליים המיובאים מפורטל התוכן החינוכי וממקורות מקוונים נוספים שהכינו
מראש .כל זאת תוך שימוש בכלים פדגוגיים כגון התנסות ,המשגה ,יישום ורפלקציה (משרד
החינוך2011 ,ב') .המושג 'מעגל ההוראה' הוחלף בהמשך במושג 'שיעור מקוון' במחקרנו,
נעשה שימוש במושג 'שיעור מקוון' בהגדרתו כשיעור המלווה בפעילות בסביבה מקוונת,
המנוצלת על ידי המורה להוראה ולקידום תלמידיו (נספח  ,1עמוד .)6
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מסגרת ב .משימה מקוונת – ספק תוכן :כמוסבר בסעיף 'תשומות' לעיל ,משרד החינוך
התחייב לספק לבית הספר תקציב להתקשרות עם 'ספקי תוכן' המפתחים תכנים דיגיטליים
המותאמים לתכנית הלימודים .במסגרת זו נדרשו המורים להפנות את תלמידיהם לבצע
מטלות מקוונות ,שפיתח ספק התוכן הנבחר .המשימה המקוונת יכולה להשתלב בשיעור
המקוון או להינתן כעבודת בית.
מסגרת ג .משימה מתוקשבת  :CIL בשונה ממטלות השיעור המקוון ומטלות ספקי
התוכן ,מדובר במטלות שבאמצעותן יתרגלו התלמידים מיומנויות גנריות של אוריינות מחשב
ומידע ,ללא קשר לתחומי הדעת.
.2

עלייה בהיקף הפעילות :קיימת התפתחות משנה לשנה ,כאשר בכל שנה נדרשים המורים
להוסיף פעילויות ומטלות בכל אחת מן המסגרות.

.3

שילוב בתחומי הדעת  :הקניית מיומנויות תקשוב ואוריינות מידע אמורה להשתלב בלימוד
תחומי הדעת באופן גובר ומתפתח .תפיסה זו מודגשת במסמך  CILהקובע כי" :כל מורה
יקצה זמן להוראה של המיומנויות המופיעות בתחומו בהתאם להקשר הלימודי ...מורי בית
הספר [יגבשו] תכנית הוראה-למידה משותפת ,יכירו את רשימת המיומנויות כולה ויתאמו

ביניהם את הוראת המיומנויות בתחומי הדעת בשכבות הגיל" (מסמך  ,CILעמוד .)10

אחריות
בשאלת האחריות ליישום התכנית נתייחס לתפקיד רכז התקשוב הבית ספרי ולתפקיד המורה.

תפקיד רכז התקשוב הבית ספרי
כחלק מתשומות התכנית ,התחייב משרד החינוך לתקצב 'רכז תקשוב בית ספרי' .בהגדרת
התפקיד נכתב כי רכז התקשוב הנו" :מנחה ומדריך בית ספרי לשילוב תקשוב בהוראת תחומי
הדעת" (נספח  ,1עמוד  .)13רכז התקשוב אחראי לקיום כל תפוקות התכנית בבית הספר ועליו
לבצע משימות הקשורות להיבטים הטכניים ,הארגוניים והפדגוגיים של יישום התכנית .בהקשר
לאוריינות מחשב ומידע מוצג רכז התקשוב ,כמי שאחראי בפועל לקידום תחום זה בבית הספר:
עליו להבטיח קיומם של תהליכים המאפשרים הקניית מיומנויות ואוריינות מחשוב ומידע .מוטל
עליו להנחות את המורים "בבחירה ובשילוב מושכל של פעילויות הוראה-למידה-הערכה בשילוב
תקשוב ,בדגש על הפעלת התלמידים בפעילויות מתוקשבות המשלבות מיומנויות ואוריינות מחשוב
ומידע" (נספח  ,1עמוד  )13ולפתח משימות בתחום זה בעצמו" :בונה משימה מתוקשבת הכוללת
מיומנויות ואוריינות מחשוב ומידע ( )CILושולח למפקח/מדריך תקשוב במחוז" (נספח  ,1עמוד .)13
משתמע מכך כי רכז התקשוב אמור להיות בעל מומחיות רבה בתחום הפדגוגיה של
התקשוב ,בעל כישורי הנחייה ויכולת לפתח תכנים לימודיים המשלבים תקשוב ואוריינות מידע.
עם זאת ,ברשימת תפקידי רכז התקשוב לא נזכרת הוראה ישירה של הנושא לתלמידים .ומכאן
ניתן להסיק שהוא אינו אמור להקנות לתלמידים מיומנויות תקשוב ומידע ,אלא אך ורק להנחות
את המורים ,אשר יעסקו בהוראת המיומנויות לתלמידים.
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תפקיד המורה
המורים מוצגים כגורם בעל חשיבות מכריעת להצלחת תכנית התקשוב ,מאחר שהם קובעים
איזה שימוש ייעשה בכלי התקשוב( .משרד החינוך ,2012 ,עמוד  5ועמוד  .)7נקבע מפורשות כי
תלמידים אינם מסוגלים לפתח בעצמם את היכולות הנדרשות .לשם כך נדרשת מעורבות המורה:
"שימוש בטכנולוגיה כשלעצמה אינו מספיק כדי לפתח יכולות אלה .גם לימוד ותרגול
של מיומנויות תקשוב כשלעצמן אינם מספיקים כדי להפוך את הלומדים למשתמשים
נבונים בכלים העומדים לרשותם .לכן על המורים לתווך למשמעות בלמידה זו ולאפשר
יישום של הנלמד להשגת מטרות הלמידה ולצורכיהם האישיים של התלמידים( ".מסמך
 ,CILעמוד .)6
על פי גישה זו ,לאחר שהמורים יקבלו ציוד מתאים ויזכו להכשרה ולהדרכה ,הם יהיו
מסוגלים לשלב תקשוב ואוריינות מידע בהוראה ובלמידה .כל המורים נדרשים להכיר את
רשימת המיומנויות ולהיות מומחים בהוראתן .עליהם לבנות תכנית הוראה-למידה,
שבמסגרתה יבוצע תיאום בין הוראת המיומנויות בתחומי הדעת על פי שכבות גיל ,כך
שהלמידה תתפתח משנה לשנה (מסמך  )CILוכל מורה יקצה זמן להוראה של המיומנויות
המופיעות בתחומו בהתאם להקשר הלימודי .מכאן מובן ,כי על פי התכנית ,מתפקידו של כל
מורה וכל מחנך לשלב הקניית אוריינות מחשב ומידע בשיעורים ובתחומי הדעת שהוא מלמד.
התכנית לא הציעה אפשרות שמורה מקצועי ,שהתמחה בשילוב התקשוב ואוריינות המידע
בהוראה ,יעסוק בהוראת המיומנויות לתלמידים.
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ניתוח המדיניות  תנאים להטמעת אוריינות מידע
ניתוח מסמכי המדינות של 'תכנית התקשוב' ,שפורסמו בין השנים  2011-2013העלה כי הוקצה
בהם מקום נכבד למיומנויות המחשב והמידע (תחת שמות שונים) .המסמכים מפרטים במידה
רבה איזה ידע ואילו מיומנויות אמורים המורים לרכוש לעצמם ומה הם אמורים להקנות
לתלמידיהם בתחום זה ,באופן המשלב הבניית ידע על פני שלוש שנים .נקבע כי כל מחנך וכל
מורה (במקצועות הליב"ה) ישלב אוריינות מחשב ומידע בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה.
כהוכחה להישגיהם נדרשים בתי הספר להציג תוך תקופת זמן מוגדרת 'תפוקות' ו'תוצאות'.
הידע הפדגוגי יוקנה למורים באמצעות השתלמויות ,הדרכות ,וליווי של 'רכז תקשוב' .המסמכים
מפרטים מה אמורים התלמידים ללמוד בכל שכבת גיל ובכל שנה בה מתקיימת התכנית (משרד
החינוך2011 ,א') .אולם כאשר מעמיקים בקריאת מסמכי המדיניות עולות תהיות בקשר ליכולת
התכנית לתרום לק ידום ההוראה והלמידה של אוריינות מידע .נראה כי בתוך מסמכי המדיניות
עצמם קיים פער מובנה בין החזון והתפיסה התיאורטית ובין הכלים שהתכנית מציעה.
קשה להבין מי הם הגורמים העומדים מאחורי ניסוח המדיניות ופרסום התכנית .בארבעה
מתוך חמישה מסמכים מוצג 'משרד החינוך' כגורם המפרסם ,ללא התייחסות לאגף ,או למחלקה
האחראית לכתיבתם .המסמך החמישי ,מסמך ( CILמשרד החינוך )2013 ,הוא המסמך היחיד
בו מוצהר כי נכתב על ידי 'מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע  אגף טכנולוגיות מידע' .בכל
המסמכים לא פורסמו שמות המחברים ולכן לא ניתן לדעת מי כתב אותם ומה הרקע המקצועי
והאקדמי של המחבר/ים בתחום פיתוח תכניות לימודים ,בכלל ותקשוב ואוריינות מידע ,בפרט.
לעיתים לא ברור מהו הבסיס התיאורטי להגדרות השונות של 'תקשוב' ו'אוריינות מידע' ועל
אילו מקורות מידע הסתמכו .מסמך  CILהוא המסמך היחיד בו מוצהר מפורשות כי הוא מתבסס
על מסמכי המחקר הבינלאומי .ICILSלשני מסמכים נוספים מצורפת רשימת מקורות מידע (משרד
החינוך 2012 ,ומשרד החינוך2011 ,א') ,אך אין בה התייחסות ישירות להגדרות של אוריינות מידע.
תמוה הדבר שמסמכי התכנית אינם מתייחסים לעבודת מטה שנעשתה בעבר בתחום זה
במשרד החינוך עצמו .בשנת  2009פרסם ה'אגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים' ,בשיתוף עם
'המזכירות הפדגוגית' ,מסמך שכתבה וועדה בראשות ד"ר עוזי מלמד תחת הכותרת" :מידענות
מתווה לפיתוח תהליכים מידעניים במהלך הלמידה של תחומי הדעת להתנהלות לומדים בסביבה
עתירת מידע" (יועד ומלמד .)2009 ,מסמך זה נועד לעדכן פרסום קודם משנת  ,2004שהפיקו
ה'מנהל למדע וטכנולוגיה' ו'האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים' ,תחת הכותרת 'סטנדרטים
במידענות' (מלמד ,גל ,סגן ובכר .)2004 ,המסמך שנכתב בשנת  2009מסביר בהרחבה מהי
אוריינות מידע ומה משמעותה לתהליך החינוכי-לימודי ומציע מתווה להוראה ולמידה של
מרכיבי התהליך המידעני על פי שכבות גיל ותחומי דעת .ניתן לצפות כי מסמכי תכנית התקשוב
יתבססו ,לפחות בחלקם ,על עבודת מטה זו ,או לפחות יזכירו אותה.
תהייה נוספת מתעוררת בהקשר למועד פרסום המסמכים .תכנית התקשוב החלה לפעול בשנת
תשע"א (ספטמבר ,)2010 ,אולם ,כפי שמוצג בלוח  ,5מסמכי המדיניות פורסמו החל מחודש יולי .2011
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מכך משתמע ,שהגורמים האמונים על הכשרת המורים קיבלו את ההנחיות הרשמיות והמחייבות של
התכנית רק כשנה לאחר שהחלו ביישומה בפועל ,לא כל שכן מנהלי בתי הספר והמורים עצמם.
המסמכים לא פורסמו במסגרת אחידה ומשותפת ,אלא טיפין טיפין ואף זאת על פי סדר
שלא שיקף את תובנות התכנית ,הרציונל שלה והתהליכים המתהווים :ראשית פורסם מסמך
שכותרתו 'נספח  - 1תפוקות ותוצאות' (יולי ,)2011 ,המציג את התפוקות והתוצאות הנדרשות
מבתי הספר (משרד החינוך2011 ,א') .רק כשנה ומחצה לאחר מכן פורסם מסמך שכותרתו 'נספח
 - 3בניית תכנית עבודה' ,המפרט את השלבים להשתלבות בית הספר בפרויקט ומציג לוח זמנים
והנחיות לכתיבת תכנית עבודה בית ספרית (ראה נספח  .)1המסמך העיקרי ,שכותרתו 'מסמך אב
תשע"ה – תשע"ב' ,המציג את חזון התכנית והרציונל לביצועה ואשר כל שאר המסמכים מהווים
נספחים שלו ,פורסם רק בחודש אוגוסט ( 2012משרד החינוך .)2012 ,מסמך  ,CILהמציג מסגרת
תיאורטית ומנחה את המורים כיצד להגיע לתפוקות ולתוצאות הרצויות בהקשר לאוריינות
מחשב ומידע ,פורסם רק בראשית שנת  ,2013לאחר שבתי הספר כבר היו אמורים להימצא בשלב
מתקדם של הוראה ולמידה של תחום זה (משרד החינוך .)2013 ,רק בשנת תשע"ה ,חמש שנים
לאחר תחילת ביצוע התכנית ,פורסם 'המדריך לבית הספר המתוקשב לשנים  ,'2015 – 2010בו
קובצו מסמכי תכנית התקשוב לחוברת אחת (משרד החינוך ,)2015 ,אולם פרסום זה ,שנעשה
בדיעבד ,לא סייע להטמעת התכנית בשנותיה הראשונות.
ברמת ההמשגה והצורך ליצור שפה משותפת ,נמצא כי קיים במסמכי התכנית עירוב
מושגים בין 'תקשוב' ו'אוריינות מידע' .השימוש במושג 'אוריינות מידע' במסמכים שונים
ובהקשרים שונים עלול ליצור בלבול ואי-הבנה מצד צוותי ההוראה ,באשר למשמעות מושג זה
ושילובו בהוראה ובלמידה .המושג 'אוריינות מידע' מופיע במסמכי תכנית התקשוב בשלושה
צירופים והקשרים שונים :במסמך 'נספח  – 1תפוקות ותוצאות' מופיע הביטוי 'אוריינות מידע'
(משרד החינוך2011 ,א') 'מסמך אב' מתייחס ל'אוריינות מידע ותקשורת' (משרד החינוך,)2012 ,
ב'נספח  - 3בניית תכנית עבודה' ובמסמך  CILמשתמשים במושג 'אוריינות מחשב ומידע' (משרד
החינוך  ;2013נספח  )1בכל הגדרה קיימים הדגשים שונים .הדבר מצביע ,מחד ,על חשיבות הנושא
ברמה הפדגוגית ,אולם ,מאידך ,עשוי להצביע על אי-אחידות וקושי בהבנת המושג ומשמעותו.
השימוש בחלוקה ל 'תפוקות' ו'תוצאות' בהקשר לאוריינות מידע יוצר חוסר בהירות ומעלה
את השאלה :לאיזה מסמך אמור צוות בית הספר להתייחס ועל מה להתבסס בתכנון הלימודים?
האם להתייחס ל'תוצאות' ,המפורטות פירוט רב במסמך המכונה 'נספח ( '1משרד החינוך,
2011ב') בחלוקה לשנים ,או ל'תפוקות' ,המפורטות באופן כללי בלבד במסמך  ,CILעל פי חלוקה
לשכבות גיל? האם מסמך  ,CILשפורסם בשלב מאוחר יותר ,נועד להשלים את המיומנויות
המוצגות במסמך 'נספח  - 1תפוקות ותוצאות'? או שמא להחליפן לחלוטין?
נוסף לזאת ,ניכרת אי בהירות בהבחנה בין המושג 'תקשוב' (טכנולוגיית מידע )ICT ,
העוסק במיומנויות טכניות בעיקרן  ובין 'אוריינות מידע' ,כמושג הכרוך במיומנויות חשיבה
ובשימוש מושכל במידע .אמנם שני המושגים מוצגים באופן נפרד הן ברמת 'התפוקות' והן ברמת
'התוצאות' ,אך ככל שמתעמקים בהנחיות הביצוע ,מגלים שהן עוסקות בעיקר במיומנויות
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טכנולוגיות ומכאן ניכר הסיכון ,עליו הצביעו מחקרים שונים ,של התייחסות אל הטכנולוגיה
עצמה כאל חדשנות ,במקום לראות את ביטויה של החדשנות בדרכי שילובה בטכנולוגיה ובדרכי
השימוש בה ,לצורך השבחת תהליכי ההוראה-למידה (פורקוש-ברוך ואחרים .)2012
לוח הזמנים המוצג בתכנית מקשה על יישומה בפועל ובמועדים שנקבעו .בסקירה מקיפה
על הטמעת תכניות תקשוב בעולם נמצא כי אחד החסמים העיקריים להטמעת יישומי מחשב
בבתי הספר הוא זמן ההתפתחות המקצועית הנדרש ממורים (מלמד וסלנט .)2010 ,הטמעת
התכנית בבית הספר תוכננה להימשך שלוש שנים ,כאשר במחצית השנה הראשונה יבוצעו
הרשמה ,הצטיידות ,הכשרת המורים ובניית תכנית לימודים בית ספרית ומאמצע שנת הלימודים
הראשונה יחלו המורים בהפעלת התקשוב בכיתות (נספח  .)1לא ברור כיצד ניתן לבצע כל זאת
בתקופת זמן כה קצרה? במיוחד כאשר יישום התקשוב בכיתות מותנה בהתקנת תשתיות
מתאימות במועד ובהכשרת המורים .בחינת התוצאות המצופות באוריינות מידע מן המורים ומן
התלמידים ,מעלה כי מצופה מן המורים והתלמידים להגיע לאותה רמת ידע ושליטה במיומנויות,
כמעט באותו זמן .כך ,לדוגמה ,בסוף השנה הראשונה מצופה ,גם מן המורים וגם מן התלמידים,
להיות בעלי מיומנות בסיסית בחיפוש מידע ,ובסוף השנה השלישית מצופה משניהם להיות צרכני
מידע וידע פעילים ברשת האינטרנט ,בבית הספר ובעולם.
פעילות המורים אמורה להימדד במדדים מספריים – קיימת ציפייה להגדלת מספר
השעורים המקוונים ונקבע שהמורים צריכים לשלב תרגול של מיומנויות אוריינות מחשב ומידע
בקצב גובר (ראה לוח  ,)7אך אין הסבר כיצד לעשות זאת בפועל .לא מוצג מחוון ,או שיטה אחרת
להערכת אופן הקניית המיומנויות ולא ברור כיצד יימדד השינוי ברמת הידע של התלמידים
בעקבות תרגול המיומנויות.
זוהר ( , )2011שניתחה את מסמכי תכנית התקשוב בשנה הראשונה להפעלתה ,עמדה על
הפער בין המטרות המוצהרות של התכנית ,העוסקות במה שהיא מכנה 'פדגוגיה של מהות
ההוראה' ובין ההנחיות הניתנות ליישום התכנית בפועל .על פי ממצאיה ,העיסוק במפרטים
טכניים קפדניים ,בתכניות עבודה מפורטות ובהנחיות יישומיות ,מוביל להדגשת 'פדגוגיה של
מבנה ההוראה' ומונע את האפשרות להוביל לשינוי מהותי .במקום לעסוק בפיתוח הבנה ,חשיבה
יצירתיות ויזמות ,עוסקים בהיבטים מנהליים ומבניים המתבטאים באיסוף נתונים ,מילוי
טפסים והגשת דו"חות ,פעולות שאינן מותירות פנאי לשילוב פדגוגיה מהותית בתהליך התקשוב.
גם טוד ( )Todd, 2017אבחן כי בדרך כלל ההוראה של אוריינות מידע בנויה מרצפים של
מיומנויות והצביע על הקושי הטמון בכך שחלק ניכר מהשיח על אוריינות מידע אינו כולל דיון
בעיצוב עקרונות הלמידה והעיצוב הפדגוגי.
גישה זו תואמת למה שמצאנו במסמכי המדיניות בהקשר לאוריינות מידע .ברמת ההצהרה,
המידע במאה ה , 21 -מוצג כנושא הדורש הבנה ו'טיפול מושכל' ,אוריינות מידע מוצגת כמיומנות
חיונית ו נטען כי 'שימוש מושכל בתקשוב' יביא לשיפור באיכות ההוראה ,מיומנויות המורים,
ניהול בית הספר ,הקשב והעניין של התלמידים .אולם ,ברמת הביצוע אנו מוצאים כי התפוקה
המוגדרת כ'א וריינות מחשב ומידע' ,שניתן לראות בה יישום פדגוגי של 'מהות ההוראה' ,נוספה
לתכנית רק בשלב מאוחר יותר (משרד החינוך2011 ,א') .לעומת זאת התפוקה המודגשת הרבה
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יותר  הן מבחינת שלב פרסומה והן מבחינת ריבוי אזכורה במסמכים  היא זו המכונה 'שילוב
טכנולוגיה בתהליכי הוראה למידה והערכה' .תפוקה זו מדגישה למעשה את ההיבט הניהולי-מבני
ולא את ההיבט הפדגוגי -מהותי .המורים נדרשים להגיש טפסים (תכנית הל"ה) ולדווח על מספר
השיעורים המתוקשבים שביצעו אך למעשה תכנית הל"ה של כל מורה כוללת התייחסות
למיומנויות מידע בכותרת בלבד.
פער נוסף ,בהקשר זה ,ניכר בלוח  ,6הממחיש את הפער בין הגדרת המטרות בהקשר
למיומנויות 'מידע ואינטרנט' ובין פירוט המיומנויות ,שיש לרכוש כדי להשיג מטרות אלה .בעוד
המטרות מנוסחות במושגים רחבי היקף כגון 'אסטרטגית חיפוש מידע'' ,סינון מידע'' ,ארגון
המידע באופן מושכל ויעיל' ו'מיזוג מידע ממקורות שונים' ,רשימת המיומנויות ,המוצגת מול
מטרות אלה ,דלה למדי ואינה מבטאה את מגוון המיומנויות ,שבהן יש להתעמק כדי להשיג
שליטה רבה ולהגיע למטרות המוצהרות.
בהעמדת המטרות מול היישום מתגלה קושי הקשור בהקצאה בלתי מספקת של תשומות.
התפיסה הפדגוגית מעלה על נס את חשיבות הלמידה מסדר שני  למידה של 'איך ללמוד' ו'איך
לחשוב' (משרד החינוך )2012 ,ומצופה כי התלמידים ירכשו מיומנויות דיגיטליות של למידת חקר,
למידה עצמית ,למידה שיתופית ,אוריינות מידע ושימוש באינטרנט באופן אתי ומוגן מסכנות.
אולם ברמת התשומות לא הוקצה תקציב לאספקת מכשירי קצה לשימוש התלמידים .אמנם
מסמך  ,CILשפורסם בשלב מאוחר יותר ,מצביע על חשיבות תשומה זו ,אך היא לא נכללה
ברשימת התשומות שמשרד החינוך ,או הרשות המקומית ,אמורים לספק לבתי הספר .חדר
המחשבים היחיד ,המצוי בבית הספר אינו יכול לענות על צורך זה לכלל הכיתות והתלמידים.
כיוון שכך ,לא ניתן מענה לשאלה כיצד אמורים המורים להקנות מיומנויות מידע לתלמידים
וכיצד אמורים התלמידים לרכוש מיומנויות אלה ,ללא אמצעי קצה מתאימים?
פער נוסף ,המובנה בתכנית ,קשור להכשרה ,התמיכה וההדרכה שהובטחה למורים .על פי
התכנית ,כלל המורים אמורים להתמקצע בשילוב התקשוב בהוראה והקניית מיומנויות מחשב
ומידע וכל מורה מחויב לשלב בחלק גדל והולך של השיעורים תכנים מתוקשבים ומיומנויות
דיגיטליות .גם בהקשר זה ,המסמכים מתייחסים בעיקר להיבטים המבניים-ניהוליים ,כגון מספר
שעות ההשתלמות ומסגרת ההשתלמות בה אמורים להשתתף צוותי ההוראה (נספח  )1וממעטים
להתייחס ,אם בכלל ,ל'מהות ההוראה' – מה ילמדו בהשתלמויות אלה? אלו כלים ירכשו? כיצד
יבצעו את השינוי בדרכי ההוראה? מחקרים מראים כי כאשר המורים נחשפים בצורה יעילה לקווי
המדיניות וליעדים האופרטיביים של תכנית התקשוב ,סיכויי שילוב המחשבים והאינטרנט
בלמידה ובהוראה עולים .לכן בהתפתחות המקצועית של המורים ובהשתלמויות הייעודיות
שלהם יש לחשוף בפניהם את כל פרטי התכניות הרשמיות של משרדי החינוך ולא רק את היעדים
הכלליים (מלמד וסלנט .)2010
התכנית קובעת כי מדריכים מטעם אגף 'המזכירות הפדגוגית' ,המתמחים בתחומי הדעת
ופועלים ידריכו את המורים לשילוב התקשוב בהוראה (משרד החינוך ,)2012 ,זאת על אף שניתוח
תכניות תקשוב ממדינות שונות שהעלה כי אחת הסיבות לכך שמרבית המורים חסרים את
המיומנויות הנדרשות להתאמת השיעור הבודד לסביבה המתוקשבת ,נעוצה בכך שתכנית
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הלימודים ,ברוב תחומי הדעת ,מתעלמת מקישור זה (מלמד וסלנט .)2010 ,מכאן ,עולה התהייה,
איזו הכשרה יש למדריכים מתחומי הדעת בתחום הטמעת תקשוב וטכנולוגיות מידע? לשאלה זו
אין מענה במסמכי התכנית
קושי נוסף ,בהקשר להכשרת המורים ,הוא שאין במסמכים התייחסות להבדלים בין
המורים ברמת הניסיון בהוראה ,תפקידים מערכתיים והכשרה קודמת בתחום התקשוב .בכל
בית ספר צוות המורים בכללותו זוכה לאותה הכשרה ונדרש לאותן 'תפוקות' ו'תוצאות' .זאת,
על אף שנמצא כי ניסיון קודם בשימוש בתקשוב תורם לביטחון בקרב המורים ולשילוב מוגבר
של הטכנולוגיה בשיעורים .מורים מיומנים מגלים מוכנות רבה יותר לשילוב תקשוב בהוראה
ופנויים לעסוק בהיבטים מתקדמים יותר של התמודדות עם שינוי (כהן וברנשטוק )2014 ,ולכן
מן הראוי לתת להם הכשרה הולמת ליכולותיהם.
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הוראת אוריינות מידע על פי מחקר המורים
בחלק זה של המחקר הוצגו חמש שאלות ,המתייחסות לשילוב תקשוב ואוריינות מידע בהוראה
בבתי הספר שהשתתפו במחקר .השאלה הראשונה התייחסה למדיניות בית הספר; השאלה
השנייה התייחסה לתפיסת התפקיד של המורים; השאלה השלישית בחנה את אופן יישום
המדיניות ותפיסת התפקיד ברמת המורה; השאלה הרביעית עסקה בעמידת בית הספר שהצטרף
ל'תכנית התקשוב' בדרישות התכנית ,בהקשר להוראת אוריינות מידע; השאלה החמישית
התייחסה למאפייני מורים הנוטים לשלב אוריינות מידע בהוראה.
לצורך ניתוח הנתונים מול שאלות המחקר בוצעו ניתוח ראשוני וניתוח ממפה (שקדי.2014 ,
וראה לעיל :שיטות המחקר – הליך איסוף הנתונים בצוות ההוראה) .לוח  8מציג את מערך
הקטגוריות שנוצר בעקבות הניתוח הממפה .לצד כל תת-קטגוריה מוצגים הנושאים שנחקרו
במסגרת תת-קטגוריה זו.
לוח 8

מערך קטגוריות המחקר – הבדלים בין בתי הספר
 .1מדיניות הנהלת בית הספר
 1.1תפיסה פדגוגית

מהי חשיבות שילוב תקשוב ואוריינות מידע בהוראה בעיני הנהלת
בית הספר?

 1.2הכוונת צוות ההוראה

האם קיימת תכנית לימודים לשילוב תקשוב ואוריינות מידע ואם כן 

 1.3שילוב שיעורים מקוונים
במערכת הלימוד
 1.4הערכת ידע התלמידים

איזה שימוש נעשה בה? מהן הציפיות של הנהלת בית הספר מצוות
ההוראה ומרכזת התקשוב בהקשר לשילוב תקשוב ואוריינות מידע
בהוראה?
כיצד משולבת הקניית מיומנויות מחשב ומידע במערכת השעות
בכיתות הלימוד ובחדר המחשבים?
האם מתבצעת הערכה סדורה של מידת הידע ושליטת התלמידים
במיומנויות מחשב ומידע?

 .2תפיסת התפקיד של צוות ההוראה
 2.1חשיבות שילוב תקשוב
ואוריינות מידע בהוראה

כיצד מתייחסות המרואיינות לשילוב טכנולוגיה בהוראה? אילו
יתרונות הן רואות בשילוב טכנולוגיה בהוראה למורים ולתלמידים?
האם חל שינוי בדרך ההוראה בעקבות שילוב התקשוב? איזו חשיבות
הן מייחסות להוראה ולמידה של אוריינות מידע?

 2.2אחריות לשילוב תקשוב
ואוריינות מידע בהוראה

מה הם הגורמים המסייעים ,או מפריעים ,לשילוב מוצלח של תקשוב
ואוריינות מידע בהוראה? מי צריך ללמד תקשוב ואוריינות מידע בבית
הספר? אחריות משרד החינוך ,אחריות מורים אחרים.
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לוח 8

מערך קטגוריות המחקר – הבדלים בין בתי הספר (המשך)
 .2תפיסת התפקיד של צוות ההוראה
 2.3מניעים לשילוב תקשוב
ואוריינות מידע בהוראה -
רקע אישי ויחס
לטכנולוגיה

כיצד משפיעים על המניעים לשילוב/אי שילוב תקשוב ואוריינות מידע
בהוראה :רקע המרואיינת בהוראה ותחומי הדעת שהיא מלמדת,
תפקידיה בבית הספר ,יחסה האישי להתפתחות הטכנולוגית ,יחסה
לשילוב התקשוב בהוראה.

 2.4מניעים לשילוב תקשוב
ואוריינות מידע בהוראה -
תרבות ארגונית של בית
הספר

כיצד משפיעים על המניעים לשילוב/אי שילוב תקשוב ואוריינות
מידע בהוראה :מדיניות בית הספר ,תשתית טכנולוגית שבית הספר
מספק ,הכשרה ותמיכה ,התנהגות וידע התלמידים.

 .3יישום המדיניות ותפיסת התפקיד בפועל ברמת המורה
 3.1הכנת שיעור מקוון
 3.2ביצוע שיעור מקוון

באיזו מידה המרואיינות כוללות בתכנון השיעורים המקוונים ,תכנים
וסוגי מידע המסייעים להקניית אוריינות מחשב ומידע?
מהו היקף השיעורים המקוונים? היכן מתבצעים השיעורים המקוונים?
אילו תכנים ואילו סוגי מיומנויות נלמדים במהלך השיעורים המקוונים
ובמסגרת עבודת הבית?

 .4עמידה בדרישות 'תכנית התקשוב' (בבית הספר שהצטרף לתכנית)
 4.1שילוב תכנים מקוונים
בתחומי הדעת
 4.2הגשת תכנית הל"ה ופעולה
על פי התכנית
 4.3שילוב אוריינות מחשב
ומידע בהוראה

באיזו מידה ובאיזה אופן מבצע צוות ההוראה את התפקיד המצופה
ממנו במסגרת התכנית ,בהקשר לשילוב תקשוב ואוריינות מידע
בהוראה

 .5מאפייני מורים המשלבים תקשוב ואוריינות ומידע בהוראה
 5.1ותק וניסיון בהוראה
 5.2ניסיון בתחום התקשוב
 5.3הכשרה ופיתוח מקצועי
 5.4הניעה ומסוגלות עצמית

כיצד ובאיזו מידה באים לידי ביטוי מאפיינים אלה בתפיסת
התפקיד ויישומו בפועל ברמת המורה
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להלן ניתוח הממצאים ,המבוסס על הקטגוריות המוצגות בלוח .8

קטגוריה  :1מדיניות הנהלת בית הספר
שאלה זו עסקה במדיניות בתי הספר בתחום שילוב תקשוב ואוריינות מידע בהוראה .במטרה
להבין מהי התפיסה הפדגוגית של הנהלת בית הספר ,כיצד מוגדר תפקיד צוות ההוראה ,האם
קיימת תכנית לימודים בתחום ,כיצד משולב התקשוב במערכת ההוראה בפועל והאם מתבצע
הליך קבוע ומובנה של הערכת ידע התלמידים בתחום התקשוב.

תפיסה פדגוגית
בנושא זה לא נמצאו הבדלים בין בתי הספר .הצוות המנהל בשני בתי הספר רואה בשילוב
התקשוב בהוראה גורם בעל חשיבות רבה ,המעניק כלים רלוונטיים למורים ולתלמידים ,מקדם
למידה משמעותית ומסייע לחבר את בית הספר לחברה המודרנית.
"אנחנו מחברים את הילד לעולם ולחיים האמתיים שלו מחוץ לבית הספר .הם [התלמידים]
משתמשים הרבה במחשב ,זה זמין ,זה נוח ,זה קל להם ,זה משהו שהם מאד אוהבים לעשות,
אז חשוב שתהיה זיקה בין המערכת הבית ספרית לבית ,לחיים האמתיים)R7( ".

בשני בתי הספר מתייחס הצוות המנהל למיומנויות ולצורת החשיבה הקשורה באוריינות
מחשב ומידע ,כנושא שיש לקדם באמצעות הוראה מכוונת ומבוקרת ,מתוך הבנה שהתלמידים
אינם שולטים במיומנויות באופן אינטואיטיבי וזקוקים להדרכה ,כדברי ז אחת המנהלות4 :
" אני חושבת שאני עדיין צריכה לסייע לילדים לפתח את החשיבה הביקורתית שלהם ... ,לי
זה ברור ,שצריכה להיות בקרה ,קודם כל של המורה שיושבת עם הילד ...הילדים לא תמיד
יודעים להפעיל שיקול דעת ולהביא ,למשל ,סרטון שהוא מותאם מבחינת השפה ,מבחינת
הרמה ,מבחינת הרלוונטיות ומבחינת אפילו הזמן".

הכוונת צוות ההוראה
מאחר שההנהלה בשני בתי הספר מכירה בחשיבות שילוב התקשוב בהוראה ובתפקידו החיוני של
צוות ההוראה לקידום התחום ,נשאלת השאלה כיצד מוכוון צוות ההוראה לפעול בהקשר לשילוב
תקשוב ואוריינות מידע בהוראה? בסעיף זה ביקשנו לברר האם הלמידה מבוצעת על פי תכנית ומה
מצופה מצוות ההוראה בכלל ומרכזת התקשוב ,בפרט ,בהקשר זה.

 4הכינוי שניתן לכל מרואיינת מוצג ,בדרך כלל ,לצד הציטוט מדבריה .אולם במקרים בהם מוזכר תפקידה של המרואיינת
בצוות ההוראה ,נמנענו מלהציג את כינויה ,מתוך כוונה לשמור על חסיונה ולמנוע זיהוי בין בעלת התפקיד לכינוי שניתן לה.
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פעולה על פי תכנית
הממצאים מעלים כי בשני בתי הספר שילוב התקשוב בהוראה אינו מבוצע על פי תכנית לימודים
קבועה .בית הספר המשתתף בתכנית התקשוב ,נדרש ,על פי מסמכי התכנית ,לשלב הקניית
מיומנויות מחשב ומידע במערכת השיעורים בקצב הולך וגובר ,לפתח תכנית הל"ה (הוראה-
למידה -הערכה) ולפעול על פיה .בראיונות עם הנהלת בית ספר זה ,נמצא כי עם כניסת בתי הספר
לתכנית התקשוב ,אכן הוגשה תכנית הל"ה ,אך כעת לא נעשה בה שימוש בפועל.
בבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב ,לדברי המנהלת ,קיים מסמך המגדיר מה
צריך ללמד בכל כיתה והמורות מכירות אותו ,אם כי היא מודה שהשימוש בו תלוי ברצון של כל
מורה .אולם רכזת התקשוב ,שנכנסה לתפקידה בשנה שבה התקיים המחקר ,טענה כי אינה
מכירה מסמך כזה" :אני לא יודעת ,אני לא יכולה לדעת ,משום שאין לי איזה שהיא תכנית ספירלית
שאני יכולה לדעת שפה לימדו אותם ." ...ובהקשר להקניית אוריינות מידע ,היא סבורה שאכן יש
ללמדה בבית הספר בצורה מסודרת אבל טוענת בצער כי נושא זה "הוא לא חלק בלתי נפרד מתכנית
הלימודים!" (.)C6

ציפיות ההנהלה מצוות ההוראה
מאחר שבשני בתי הספר שילוב התקשוב בהוראה אינו מבוצע על פי תכנית לימודים קבועה ,נשאלת
השאלה ,מה מצופה מצוות ההוראה ורכזת התקשוב בהקשר זה?
הממצאים מעלים דמיון בין גישת ההנהלה בשני בתי הספר  כזו שניתן לאפיינה כ'מאפשרת',
אך לא בהכרח 'דורשת' .הגישה המאפשרת מתבטאת בעיקר בהתקנת תשתיות ובתחזוקתן .בשני
בתי הספר הותקנו בחדרי הכיתות מחשבים ומקרנים ,ברחבי בית הספר פועל אינטרנט אלחוטי,
ויש חדר מחשבים מאובזר .מנהלות בית הספר מצפות שצוות ההוראה ינצל תשתית זו וישתמש
בה היטב .שתי המנהלות מסכימות עם עמדת משרד החינוך ,כי כל מורה אמור לשלב מיומנויות
מחשב ומידע בהוראה של תחומי הדעת .כדברי אחת המנהלות:
"קשה לי לראות היום מורה שמנותק מהסביבה הזאת  ...אם אנחנו מדברים היום על מה הם
תפקודי לומד שמותאמים למאה ה ,21 -הסביבה הלימודית השתנתה .המורה לא יכול לעמוד
זה מורה שימצא את עצמו מחוץ למערכת ,הוא אפילו לא יוכל לתקשר עם תלמידיו".

עם זאת ,ביצוע השיעורים המקוונים ,היקף השיעורים ,שילוב כלים דיגיטליים והקניית
מיומנויות תקשוב ,נתונים לשיקול דעתם של חברי צוות ההוראה .במובן זה מדובר במדיניות
שאינה דורשת עמידה בסטנדרט מסוים ואינה מכתיבה למורים כיצד להתנהל .הממצאים מעלים
כי המורים אינם נדרשים לשיטות הוראה מסוימות ולא מתבצע מעקב אחר איכות ההוראה.
דרישת משרד החינוך לקיים תכנית מסודרת בתחום 'אוריינות מחשב ומידע' ,לפחות בבית הספר
המשתתף בתכנית התקשוב ,אינה מהווה גורם בעל משמעות בשיקולי מדיניות בית הספר .מנהלת
בית הספר סיכמה גישה זו בתמציתיות" :אני יכולה להגיד שיש מורות ששמות על זה יותר דגש ויש
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כאלה שפחות" .כך גם הסבירה רכזת התקשוב שלה" :יש מורות שכן משלבות [תקשוב בהוראה] יותר
ויש פחות .זה גם סוג של תהליך" ומנהלת בית הספר שאינו משתתף בתכנית הודתה כי "יש אולי
כיתות שזוכות למעט יותר ,כיוון שהמורה ,מחנכת הכיתה ,מבחינת רמת הידע שלה [בתחום התקשוב]

היא ברמה קצת יותר גבוהה מרעותה".

תפקיד רכזת התקשוב
חברי צוות ההוראה משמשים ,בנוסף לתפקידם כמורים ,גם בתפקידים מערכתיים .ריכוז
התקשוב הוא אחד התפקידים המערכתיים ,שהתמסד במערכת החינוך בעשור הראשון של המאה
ה .21 -מוסדות חינוך רבים מינו אחד מחברי הצוות לשמש מומחה תוך-ארגוני להטמעת
הטכנולוגיה ולקידום החדשנות במוסד החינוכי .התפקיד כולל אחריות מיניסטריאלית וטכנית
לצד הדרכת צוות ההוראה (טובין ודיין  .)2007,במסגרת תכנית התקשוב זכה התפקיד ,לראשונה,
להגדרה רשמית ונקבע כי רכז התקשוב אחראי ,בין יתר תפקידיו ,לקידום מיומנויות ואוריינות
מחשוב ומידע בפועל (נספח  ,1עמוד  .) 13בשני בתי הספר שהשתתפו במחקר מונו במשך השנים
רכזות תקשוב שפעלו בתפקיד זה כחלק מצוות ההוראה .בניתוח הממצאים נמצא הבדל בין
הגדרת התפקיד של רכזת התקשוב בשני בתי הספר ,אולם בפועל לא נמצאו ביניהן הבדלים רבים.
בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב הקצה משרד החינוך לרכזת התקשוב 'יום הדרכה'
שבועי ,בתוספת שכר .יום ההדרכה נועד לקיום הדרכות למורים .רכזת התקשוב התפנתה לשם
כך מתפקידה כמורה ונפגשה עם צוותי ההוראה ,על פי לוח זמנים קבוע .בהנהלת בית הספר ראו
בזה יתרון רב ,כפי שתיארה סגנית המנהלת" :ההדרכה של הרכזת מחשבים היא נהדרת ,כי היא מאד
מחוברת גם לתחום התוכן שלנו והיא גם חלק מצוות בית הספר" .אולם ,החל מן השנה השלישית
לקיום התכנית ,בוטל 'יום ההדרכה' באופן גורף בכל בתי הספר שהצטרפו לתכנית התקשוב.
משלב זה חלה ,לדברי רכזת התקשוב ,ירידה ברמת התפקוד של צוות ההוראה בתחום שילוב
התקשוב בהוראה .לדעתה ,זה קרה גם בבתי ספר נוספים:

"כשאמרו לנו שלא תהיה יותר הדרכה ,אז מאד כעסנו ,כל רכזי התקשוב ,אמרנו :בעצם כל
התהליך שעברנו עם המורות  ...ידענו שבאיזשהו מקום תהיה ירידה ,זה לא כמו שאת באה,
אפילו אחת לשבועיים ואת בודקת [מול המורה] מה קורה עם זה ,איפה היא צריכה עזרה?
היה להן לאן לפנות  ...ועכשיו אני מרגישה שזה ממש הלך ודעך".

כיום ,היא מתארת כיצד מתבצע התפקיד בנוסף ובמקביל לתפקודה כמורה:
"פשוט עבודה שלא נגמרת! למלא טפסים ,לעדכן את האתר הבית ספרי .לשנות אתרים של
מורות ...למידה בחירום .חיים ברשת .אינטרנט בטוח .המון המון תפוקות שאת צריכה
לעשות! ...מנבסנט [תוכנה לניהול ארגוני] .תקלות .אתר לא עובד .עזרה למורות .אין! את לא
יכולה להתחלק על כל כך הרבה מקומות ועם כל הרצון הטוב וכל האהבה לנושא ,אני מרגישה
שזה 'תפסת מרובה לא תפסת'"...
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גם בבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב ,רכזת התקשוב מבצעת תפקיד זה בנוסף
לתפקידה כמחנכת .לדעתה ,החלק החשוב ביותר בתפקיד אמור להיות תמיכה בצוות ההוראה:
"לתת למורות את התחושה שהן לא לבד ,ושיש להן למי לפנות ,זה נורא נורא נורא חשוב בפן
הטכנולוגי ,כי זה יכול להיות מאוד מאיים ...להיות שם בשביל לתת תמיכה ,אבל גם לקדם
אותן ,להראות להן כלים מסוימים ,לעדכן כל הזמן על דברים חדשים".

אולם ,לדבריה ,היא אינה פנויה לתפקיד זה ועסוקה יותר בהקמת אתר בית ספרי
ובפרויקטים ,כגון 'יום האינטרנט הבטוח'.

שילוב מיומנויות תקשוב בשיעורים מקוונים במערכת הלימוד
בהקשר זה נמצאו הבדלים בין בתי הספר .המדיניות שהוגדרה בסעיף הקודם כ'מאפשרת אך
אינה דורשת' מתבטאת בשני בתי הספר בדרכים שונות .עם זאת ההבדל המתואר בהמשך הוא
בעיקר מבני ואיננו משפיע על מהות ההוראה ,זו הסיבה שהמנהלות בשני בתי הספר בחרו להפעיל
תכניות מיוחדות לחיזוק מיומנויות מחשב ומידע לתלמידים.
בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב צוות ההוראה משתמש בעיקר בתשתית המותקנת
בחדרי הכיתות .מרבית השיעורים המקוונים הם מדגם א' :שיעור המתקיים בחדר הכיתה ,בו
מותקנת עמדת מורה מקוון בסיסית  מחשב מורה ,קישוריות לאינטרנט ,מקרן ומערכות שמע
ולתלמידים אין אמצעי קצה כלשהם (רותם ואבני .)2008 ,לדברי מנהלת בית הספר רוב המורים
עושים שימוש במקרן ובאינטרנט ברוב השיעורים ו"אם אין אינטרנט ,או אין מקרן ,או משהו לא
עובד ,זה מאד חסר להם"  .עם זאת ,שיעורים מקוונים מדגם מתקדם יותר ,הכוללים פעילות עם
התלמידים בחדר המחשבים ,מתבצעים על פי בחירת המורות ולא על פי תכנית סדורה .לדברי
רכזת התקשוב הקושי נובע בעיקר מחוסר הביטחון של חלק מן המורות:
"זה מאד קשה להיכנס עם כיתה שלמה [לחדר המחשבים] גם בעיות טכניות  ...וגם שלפעמים
הן לא מרגישות מספיק בטוחות .כלומר ,הן צריכות לבוא וללמד את הכלים הדיגיטליים של
האופיס והן אומרות :אם אני לא מרגישה בטוחה כל כך באופיס ,לא שולטת בו עד הסוף! יש
לי רק ידע בסיסי ,אז קשה לי לבוא וללמד את זה".

מנהלת בית הספר מצרה על מצב זה ,שמונע מן התלמידים הזדמנות לתרגל ,לרכוש מיומנויות
ולהתנסות בלמידה עצמית ,ומנסה לעודד את המורות להיכנס לפעול יותר בחדר המחשבים:
"הייתי רוצה לראות יותר .אנחנו בתהליכים .אנחנו מובילים את זה לשם ...לאט לאט יותר
ויותר מורות משתמשות .להגיד שזה מספיק? לא! לא .אני רוצה לראות יותר".

79

גם בבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב רוב המורים משתמשים בעמדת המורה
המקוון בשיעורים המתקיימים בחדרי הכיתות אולם ,בנוסף ,נעשה שימוש בחדר המחשבים
באופן קבוע ,על פי מערכת שעות מתוכננת .כל המחנכים מחיובים לקיים בחדר המחשבים לפחות
שיעור אחד בשבוע עם תלמידי כיתתם .מדיניות זו ננקטת לאורך שנים ,כדברי מנהלת בית הספר:
"היינו בין בתי הספר הראשונים ,שהנושא של מחשבים היה כאן תחום מאד מאד חזק .בניגוד
למה שמשרד החינוך מוביל ,כן הייתה לנו שעה במערכת וגם היום יש שעה שהיא שעת
מחשבים .זאת אומרת ,במשרד החינוך אין שעה כזאת שכתוב 'מחשב' .אנחנו לאורך כל
השנים נתנו שעתיים במחשב ,שבהן המורים עסקו בקידום פיתוח מיומנויות".

למרות ההבדל שנמצא בהקשר זה בין המדיניות בשני בתי הספר ,חשות המנהלות בשני
בתי הספר ,כי העיסוק בפועל בהקניית מיומנויות מחשב ומידע אינו מבוצע בדרך נכונה
ומספקת .התלמידים אינם זוכים להכשרה מתאימה והדבר נובע בעיקר מן הקושי של חלק
מן המורים להתמודד עם הנושא .כדברי אחת המנהלות:
"אני לא אגיד שיש כאן איזושהי משנה סדורה .כי מחנכת כיתה בבית הספר יסודי ,שצריכה
ללמד גם מתמטיקה ,גם זה וגם זה ,זה מאד מאד קשה .היא צריכה להיות אשת אשכולות".

מסיבה זו הוחלט בשני בתי הספר להפעיל תכנית מיוחדת לתגבור הקניית מיומנויות תקשוב
לתלמידים .כל בית ספר נקט בהקשר זה גישה שונה :בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב ,הוקצו
שעות הוראה לרכזת התקשוב .לפי התכנית ,רכזת התקשוב נכנסת לחדר המחשבים עם חצי
מתלמידי הכיתה ומלמדת מיומנויות תקשוב .זה נעשה בתיאום עם המחנכות ובהתבסס על תוכן
מתכנית הלימודים של שכבת הגיל .כך ,תלמידי כיתות ג'-ו' מקבלים אחת לשבוע שיעור שמטרתו
לרכוש מיומנויות מחשב ומידע ולתרגל אותן .מנהלת בית הספר הסבירה את שיקוליה לגישה זו:
"אני חושבת שזה חשוב .קודם כל יש לי כאן אשת מקצוע שהיא מתאימה לעשות את זה ...אני
רוצה שהבוגר שיוצא מבית הספר ידע את המיומנויות שמצופות ממנו...שיהיה מישהו מקצועי,
שזה התפקיד שלו ,שייקח את חומר הלימוד שהמורות צריכות ללמד...כמובן תוך כדי גיוון
ועבודה משותפת עם המחנכות  הן תלמדנה את התוכן והיא תחזק את המיומנות".

בבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב ,הוקצה תקציב לפעילות עם 'קרן קרב' .לדברי
סגנית המנהלת החלטה זו נבעה מרצון לחזק את מיומנויות התלמידים" :ראינו שהמורות לא
עובדות על מיומנויות והיה לנו חשוב כן להתחיל לעבוד עם הילדים על מיומנויות" .בתכנית זו,
המבוצעת עם חלק מן הכיתות ,נכנסת לחדר המחשבים כיתה שלמה בליווי מחנכת הכיתה
ומדריכה מ'קרן קרב' .המדריכה ,עוסקת בהקניית מיומנויות התקשוב בשיתוף עם המחנכת.
המדריכה אף נפגשת ,אחת לחודש ,עם צוות המחנכות לצורך תיאום והדרכה.
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מדיניות הערכת ידע התלמידים
ממצא נוסף ,המדגים את העובדה כי בשני בתי הספר ננקטת מדיניות אשר איננה דורשת מצוות
ההוראה לעסוק באופן מובנה בהקניית מיומנויות מחשב ומידע לתלמידים ,קשור בהתייחסות
להערכת רמת הידע של התלמידים בתחום זה .גם כאן נמצא דמיון בין הגישות .בשני בתי הספר
לא נהוג לבצע הערכה של ידע התלמידים באופן שוטף ,באמצעות מבחנים ,או בשיטות של הערכה
חלופית .הדבר נתון לבחירתה ולשיקול דעתה של כל מורה.
בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב בוצע בעבר מיפוי ידע של התלמידים ,מאחר שנתון
זה נדרש כתנאי להשתלבות בתכנית התקשוב .אולם זה היה הליך חד-פעמי וכיום הדעות חלוקות
בדבר עצם הנחיצות של הערכה מסוג זה .לדעת סגנית המנהלת זהו הליך מיותר:
"אנחנו לא מעריכים אותם על מיומנויות מחשב .בפירוש לא ...אני אגיד לך את האמת? זה
גם לא רלוונטי כרגע ...אנחנו לא מחפשים ,הם לומדים [וזה מתבצע] תוך כדי תהליך הלמידה "...

לעומתה ,רכזת התקשוב סבורה שהערכה מסוג זה נחוצה בהחלט ,ומצרה על כך שאיננה
מתבצעת ,בדומה לשיטת ההערכה הננקטות בתחומי הדעת האחרים:
"בכל עבודה רגילה שאת נותנת בשפה יש לך מחוון .ולמה פה אין מחוון? אפשר להוציא מחוון גם
לזה .או ,במחוון שהמורה נותנת ,להכניס סעיף שמתייחס לממד הדיגיטלי .כן זה מתבקש".

בבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב ,לדברי מנהלת בית הספר ניתן ,אמנם ,ציון
בתעודה על 'מחשבים' אבל הוא אינו מבוסס על מחוון אחיד אלא "זה משהו שהמחנכת עושה יותר
בעצמה ,אבל אין כאן משהו שהוא סדור".

קטגוריה  :2תפיסת התפקיד של צוות ההוראה
מאחר שבשני בתי הספר ז והתה מדיניות המאפשרת למורים לשלב מיומנויות מחשב ומידע
בהוראה על פי רצונם ,אך אינה דורשת זאת באופן שיטתי ,מתגברת חשיבות השאלה על תפיסת
התפקיד של כל אחת מן המרואיינות בתחום זה .תפיסת התפקיד מושפעת ממרכיבים באישיות
המורה ,ניסיון העבר ,תרבות הארגון הבית ספרי וציפיות מהסביבה (ודיסלבסקי וקרלמן.)2009 ,
מהי ,על פי תפיסת המרואיינות ,החשיבות של שילוב תקשוב ואוריינות מידע בהוראה? ומה הם
הגורמים המסייעים ,או מפריעים ,לשילוב מוצלח של תקשוב ואוריינות מידע בהוראה?
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חשיבות שילוב התקשוב בהוראה
באופן כללי כל המרואיינות ,ללא הבדל בין בתי הספר ,מכירות בחשיבות שילוב אמצעים
טכנולוגיים בהוראה ,מתייחסות בחיוב לצורך לשלב בהוראה אמצעי קצה כגון מחשב ,מקרן
וחיבור אלחוטי לאינטרנט .רובן השתמשו בהקשר זה בביטויים חיוביים כגון' :טבעי'' ,הכרחי',
'חובה'' ,ערך מוס ף'' ,מחויב המציאות'' ,אי אפשר בלי זה'' ,מהפכה'' ,משאב אדיר' .חלקן סבורות
כי ,בימינו ,הדיון בחשיבות הנושא כבר מיותר" :אני לא חושבת שבכלל צריכה להיות שאלה האם זה
חשוב או לא חשוב ,זה כלי היום ,כמו כל כלי אחר ,והדבר היחיד שצריך לדבר עליו זה איך מאפשרים לנו

לעשות את זה . )C6( ".יש המציינות את הצורך להתאים את בית הספר לחברה המודרנית:
"זה דבר שהוא הכי טבעי ,כי זה מה שקורה לנו .זה תהליך המודרניזציה .אני חושבת
שהלמידה [המתוקשבת] היא הנכונה .הספר ,המחברת ,הם דברים שכבר ,לדעתי ,צריכים
'לארוז את הפקלאות')R3( ".

מיעוטן הדגישו את הצורך לאזן בין שיטות הלימוד ולא לזנוח את השיטות הקונבנציונלית.
מרואיינות משני בתי הספר השתמשו בהקשר זה בביטויים כגון' :מינון'' ,איזון'' ,הכול במידה'' ,לא
להגזים' והביעו חשש שהחלפת שיטות הלמידה המוכרות בעבודה עם מחשבים ,תגרום נזק:
"כל המח שוב והתקשוב והסמארטפון והווטסאפ גרמו לזה שהילדים לא מתקשרים  ...הם
לא עובדים עם הידיים  ...ההמחשות שפעם היינו עושים  ...נעלמו  ...שכשילד ממחיש בידיים
ולא בעזרת מחשב ,זה נותן משהו אחר)C8( ".

יתרונות שילוב התקשוב בהוראה
המרואיינות נשאלו מה הם היתרונות של שילוב התקשוב בהוראה ובלמידה לתלמידים ולמורים.
כל המרואיינות ,ללא הבדל בסוג בית הספר ,הצביעו על יתרונות רבים לשילוב התקשוב בהוראה.
לוח  9מציג את היתרונות העיקריים למורים ולתלמידים ,שעלו מדברי המראיינות .לצד כל יתרון
מוצג ציטוט לדוגמה הממחיש אותו.
מן הלוח ניתן לראות שהמרואיינות התייחסו בעיקר ליתרונות שיעור מקוון המתקיים
בכיתה (דגם א') ובהקשר למודל  TPACKהתייחסו בעיקר לרמת ה – TK -תפעול אמצעי הקצה
ושימוש באינטרנט כדי להציג חומרי הלימוד שהוכנו מבעוד מועד וכלל לא התייחסו ליתרונות
השיעור המקוון ,המתקיים בחדר המחשבים ,אשר בו ניתנת לתלמידים הזדמנות לרכוש
מיומנויות מחשב ומידע ולתרגל אותן.
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לוח 9

יתרונות שילוב התקשוב בהוראה ובלמידה על פי המרואיינות
היתרון
יתרונות
למורים

יתרונות
לתלמידים

ציטוט אופייני

מקל על הכנת השיעור:
נגישות מהירה לחומרי
לימוד

"פעם הייתי צריכה לחפש [חומר לימוד] במרפ"דים ...והיום
בקליק אחד אני מוציאה את מה שאני רוצה ויכולה לבנות
שיעורים מעניינים ומאתגרים ומשמעותיים יותר)R7( ".

חיסכון בדפים

"פעם הסתובבתי עם מאה שקיות ,מאה תיקים עם דפי עבודה
[ ...היום] אני לא מדפיסה ...אני מקרינה הכל על הלוח)C2( ".

ייעול התנהלות השיעור:
חיסכון בזמן והמחשה
טובה של התוכן

" זה חוסך לי המון כתיבה על הלוח ...זה גם נראה הרבה
יותר ברור ויותר גדול ויותר מגוון ויותר צבעוני .אני יכולה
להקרין טקסט ,לבדוק ביחד ,למרקר כל מיני דברים)C9( ".

מאפשר נגישות למטלות
התלמידים מכל מקום

"כשילד שולח לי עבודה במחשב ואני יכולה לבדוק בבית ,מתי
שנוח לי .זה מבחינתי כאילו ,מה?! ביל גייטס הגיע לבית
הספר!" ()R8

מסייע להתחבר לעולמם
של התלמידים

"קודם כל זה סדר היום שלהם ...כל הקיום שלהם הוא
באמצעים דיגיטליים .אז למה שנעוות להם את המציאות?
נעשה את המציאות עכורה? מנוכרת? לא שייכת?" ()R3

שיפור רמת הקשב והעניין
של התלמידים

"זה מעשיר ,זה מקפיץ את השיעור ,זה נותן עוד נקודה לשיח
בתוך הכיתה .זה מעניין" (" .)C3הם לא נדבקים למה שכתוב.
מוצאים שאלות לשאול ,שלא היו שואלים קודם ,שלא היו
חושבים על זה ,כי אתה מביא להם את האופציה לחשוב ונותן
להם את האופציה הוויזואלית להסתכל ולחשוב)R1( ".

הרחבת אופקים :הפתחות
לעולמות תוכן נוספים
והעשרת הידע

"למשל ,עכשיו אנחנו מראים בגיאוגרפיה את גוגל ארץ .אז
פתאום הם רואים עולם ,הם רואים דברים ,זה אחר ,הם
מרגישים שהם באיזה שדה תעופה ,במקום אחר ,במדינה
אחרת)R8( ".

מסייע להמחשת נושאים
מורכבים

"למשל ,הנושא של גופים בהנדסה זה נושא שהוא מאוד מאוד
קשה ופה את יכולה  ...לסובב את הגוף ולהראות את הפריסה
זה ממחיש בצורה מדהימה את הכול.)C9( ".

מסייע לתלמידים
מתקשים ומתאים
לסגנונות למידה שונים

"יש ילדים שיש להם בעיות ,שלא מזהים את הכתב יד ודברים
אחרים ,כשזה מוקרן...הכתב ברור" .)C2( ".גם מצגת וגם
סרטון וגם וגם ,ואז זה פונה לכל הקהל ...אחד מתאים לו
הסרטון ,השני מתאימה לו מצגת ,השלישי מתאים לו שאלות.
זה מכל הכיוונים)C2( ".
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שינוי בדרכי ההוראה
היחס החיובי לשילוב אמצעים טכנולוגיים בהוראה והיתרונות הרבים שנמנו ,תורגם לשינוי
בתפיסה אודות דרכי ההוראה .רוב המרואיינות מתארות שינוי ניכר בדרכי ההוראה שלהן,
במיוחד מאז שהוכנסו לכיתתן מחשב ,מקרן וחיבור לאינטרנט ,עד כדי כך ש"יום שאין אינטרנט
[עקב תקלות] ,זה יום מאוד קשה" ( .)C7אמנם אצל רובן השינוי המתואר הוא טכני בעיקרו.
ההתייחסות לשינוי ניכרת במיוחד בגישתן של המורות היותר ותיקות ,שיכולות להשוות בין 'פעם'
ל'עכשיו' .הן מדגישות את היתרונות הגלומים במעבר מהצורך לחפש מידע בספרים וחומרי לימוד
בספריות ומרכזי מידע (מרפ"דים) לאיתור מידע מתאים ברשת 'בלחיצת כפתור' מהבית .מהצורך
להדפיס דפי עבודה ולשאת קלסרים עמוסים בחומרי לימוד ,לשליחת שיעורי הבית לתלמידים
בדואר אלקטרוני ,או באמצעות ספרים דיגיטליים וכן מהצורך להצביע על תמונות בתוך ספר כדי
להמחיש נושא ,לאפשרות להקרין מצגות וסרטונים ,המגוונים את אמצעי ההמחשה .אחת
המרואיינות ,שבעבודתה בבית ספר אחר ,לא נעשה כלל שימוש באמצעים טכנולוגיים ,תיארה
את השינוי שחל בה כך" :אני עוד מתלהבת מכל הטכנולוגיה שלפתע תקפה אותי ,כי קודם עבדתי כאילו
שנות דור מאחור .)R8( ".גם אלה שהתקשו להסתגל לשינוי ,הסתגלו לבסוף" :בתחילה זה היה סוג

של  ...לא אנטי ,אלא סוג של מחסום ,ובמשך הזמן השימוש היום יומי גרם לזה שהתחברתי.)R2( ".

חשיבות הקניית מיומנויות מידע
המרואיינות נשאלו האם שמעו על המושג 'אוריינות מחשב ומידע' ואם כן ,מה משמעותו.
בהקשר זה נמצאו הבדלים בין המרואיינות ,אך הם קשורים ברקע האישי של כל מורה ולא
בשיוך הבית ספרי .בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב ,שאמור לשלב מושג זה בתכנית
הלימודים במסגרת תכנית הל"ה (ראה פרק מדיניות משרד החינוך ,סעיף 'תפוקות') .רק שתיים
מתוך שמונה המרואיינות ידעו להסביר מושג זה (רכזת התקשוב ומורה נוספת) .שלוש
מרואיינות אמרו כי כלל לא שמעו על מושג זה ושלוש נוספות אמרו כי שמעו על המושג ,אך אינן
יודעות מה משמעותו .בבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב ,שלוש מתוך  10המרואיינות
ידעו להסביר את המושג  מנהלת בית הספר ,רכזת התקשוב ומורה נוספת ,שהייתה בעבר
רכזת תקשוב בבית ספר אחר .חמש מרואיינות לא הכירו את המושג כלל ושתיים נוספות אמרו
כי שמעו עליו אך אינן יודעות מה משמעותו.
כאשר נשאלו באופן ממוקד על חשיבות הקניית מיומנויות מידע לתלמידים ,והוסבר להן כי
הכוונה היא ליכולת להגדיר את הצורך במידע ,לחפש מידע ,להעריך אותו באופן ביקורתי ,לעבד
ולמזג מידע עד ליצירת תוצר מוגמר ,כל המרואיינות ,ללא יוצא מן הכלל ,הסכימו כי יש חשיבות
רבה לנושא והמורים חייבים לעסוק במיומנויות אלו עם תלמידיהם .ביטויים שחזרו בתשובות
לשאלה זו היו' :מאד חשוב'' ,ללא ספק'' ,בהחלט'' ,ברור שזה חשוב' .רוב המראיינות הסבירו
שעל אף שליטתם בטכנולוגיה ,התלמידים אינם יודעים כיצד ללמוד ולבצע עבודות חקר
באמצעות המידע שטכנולוגיה זו מזמנת .לשם כך נדרשת הנחיה והדרכה מטעם המורים" :הם
בעיקר משתמשים במחשב למשחקים .בזה הם אלופים .אבל הם לא יודעים להשתמש בזה ללימודים

שלהם .צריך ללמד אותם את זה להביא למודעות שלהם.)R4( ".
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שמונה מרואיינות השתמשו בהקשר זה במושג 'העתק-הדבק' ,במטרה להמחיש את
התנהגות התלמידים ,המעתיקים טקסט ממקור המידע ,ללא הפעלת שיקול דעת" :הרבה פעמים
ילדים נכנסים בבית למחשב  ...הולכים ועושים 'העתק הדבק'  ...בלי לחשוב ,בלי לעשות שום שיקול,

מחפשים  ...מה שכתוב שם .עושים 'העתק הדבק' סוגרים ענין ושולחים למורה .)R5( ".תופעת העתקת
הטקסט נקשרה בדברי מרואיינות אלה לשימוש שהתלמידים עושים בוויקיפדיה כמקור המידע
העיקרי ואף הבלעדי ,כאשר הם מתבקשים להציג מידע .כדברי אחת המרואיינות:
"זה מאוד נוח להם ללכת הביתה ,להיכנס לוויקיפדיה ולעשות העתק-הדבק .פעם אמרתי
להם :לפחות ,כשאתם עושים העתק הדבק ,תורידו את הסוגריים עם המספר בפנים ,כדי
שלפחות ,כשאני אקרא ,אוכל להגיד שעשיתם איזו שהיא עבודה)C3( ".

אחריות לשילוב תקשוב ואוריינות מידע בהוראה
מממצאי הסעיף הקודם עולה כי כל המרואיינות סבורות שיש לשלב הקניית אוריינות מידע
בהוראה .בהקשר זה עלינו לשאול :אילו גורמים אחראיים ,לדעתן ,לקידום הנושא ומה
השפעתם? מי צריך לעסוק בפועל בהקניית המיומנויות? ומהי האחריות האישית שלהן ושל
גורמים נוספים לקידום הנושא .הממצאים העלו ארבעה גורמים בעלי אחריות מסוג זה :המורה
עצמו ,משרד החינוך ,עמיתים למקצוע ובית הספר .בסעיף זה מוצגות התפיסה לגבי שלושת
הגורמים הראשונים .הממצאים הקשורים בהשפעת בית הספר מוצגים בהרחבה בהמשך בסעיף
האחרון של קטגוריה .2

מי צריך ללמד מיומנויות מחשב ומידע?
מאחר שכל המרואיינות מצביעות על החשיבות הרבה של הקניית מיומנויות מידע לתלמידים,
נשאלת השאלה מי ,לדעתן ,צריך ללמד תקשוב ואוריינות מידע בבית הספר? בנושא זה נחלקו
הדעות בין הסבורות שזהו תפקידו של המורה עצמו ,שאמור לשלב זאת בהוראת תחומי הדעת
ובין הסבורות שעדיף למנות לתפקיד מורה מקצועי ,שיילמד את הנושא במסגרת תכנית לימודים
ייעודית .לוח  10מציג את החלוקה המספרית של עמדות המרואיינות בנושא זה ,על פי בתי ספר.
מן הלוח ניתן לראות שרוב המרואיינות –  10מתוך   18תומכות בגישת משרד החינוך,
הגורסת שכל מורה צריך לשלב הקניית אוריינות מידע בתכנית הלימודים של תחומי הדעת אותם
הוא מלמד .עם זאת ,ניכר הבדל בין עמדת המורות בשני בתי הספר .בבית הספר המשתתף
בתכנית התקשוב ,רוב גדול של המורות – שש מתוך שמונה  תומכות בעמדה זו ,בעוד שבבית
הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב ,רוב המורות – שש מתוך עשר  דווקא תומך בעמדה
שעדיף להקצות לתפקיד מורה מקצועי.
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לוח 10

עמדת המרואיינות בתשובתן לשאלה :מי צריך ללמד אוריינות מידע בחלוקה לפי בתי ספר
עמדת המרואיינת
סוג בית ספר
משתתף בתכנית התקשוב

כל מורה –
שילוב בתחומי
הדעת

מורה מקצועי –
תכנית לימודים
נפרדת

R1, R3, R8,

R2, R4

סה"כ

8

R5, R6, R7
אינו משתתף בתכנית התקשוב
סה"כ

C1, C2

C10, C3, C4

C5, C7

C6, C8, C9

10

8

10
18

התומכות בעמדה הגורסת שכל מורה צריך לשלב הקניית אוריינות מידע בתכנית הלימודים
של תחומי הדעת ,מדגישות את הקשר בין התכנים למיומנויות ,וטוענות שהלמידה המוצלחת
ביותר היא תלוית הקשר ולכן זה לא יעיל ללמד מיומנויות בנפרד בלא לקשרן לתוכן מסוים.
לדעתן ,קיימת אפשרות שכל מורה יעשה זאת בהצלחה ,אם יקבל הכשרה ותמיכה .כדברי :R3

"אני מאד בעד שכל מורה ישלב את התקשוב .המורה לחינוך גופני ,המורה לחקלאות,
המורה לגיאוגרפיה .כל מורה! לדעתי זה כלי עבודה שנצרך והכרחי .ואני חושבת שזה גם הכי
נכון .זה כמו שפעם הייתי אומרת :אנחנו פותחים דף במחברת ,כותבים כותרת ,מסמנים
בצבע אדום  ...אותם כלים אני מלמדת תוך כדי שאני עושה הדגמה בכלי כלשהו דיגיטלי,
ביישום כלשהו באתר כלשהו".

לפי תפיסה זו כלל המורים צריכים ואף יכולים לאמץ את הכלים הדיגיטליים ולהשתמש
בהם בכל הזדמנות .עצם השימוש ,ההמחשה וההדגמה על ידי המורה ,מובילה לרכישת
המיומנויות בקרב התלמידים.
"לכל מורה יכולה להיות היכולת .זה ענין של רצון ,ענין של התחברות ...כל מורה שנכנס
לכיתה יכול לעשות את זה ..מספיק שהם [התלמידים] רואים על מה המורה לוחצת כדי
להגיע למשהו מסוים ,אז הם לומדים מיומנויות)R7) ".
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לעומתן ,התומכות בהעסקת מורה מקצועי ,הסבירו שנדרשת לשם כך מיומנות והכשרה
ייעודית ,שאינה קיימת באופן טבעי אצל כלל המורים .לטענתן ,חלק מן המורים הנם חסרי ניסיון
וחשים חוסר ביטחון להורות תחום זה ,לתלמידים הנתפסים כשולטים היטב בטכנולוגיה .אחת
המרואיינות ביטאה את חששה כך:
"אני לא מרגישה שאני שולטת כל כך טוב שאני יכולה ללמד את זה .אני לא אעשה מעצמי
[צחוק]! לבוא ללמד דבר שאני לא שולטת בו היטב?! אני לא אעשה את זה!" ()R2

לפי תפיסה זו ,כאשר יוטל התפקיד על מורה מקצועי ,שיקנה לתלמידים מיומנויות ויתרגל
אותן בחדר המחשבים ,זה יאפשר לשאר המורים להפעיל את התלמידים בסביבה המתוקשבת,
ולהסתמך על הידע שרכשו בשיעורים אלה:
"צריך [שתי מורות] אחת שהיא ממש מקצועית בכל הנושא של המיומנויות ואני [השנייה]
כמשאב למידה ,להיכנס לסביבת אופק ,לגלים ,לכתיבה יצירתית ...אני אומרת[ :מורה] אחת
מקצועית לכל התחום של המיומנויות שזה יהיה משהו מ-ק-צ-ו-ע-י .אני יכולה להיות
מקצועית לעצמי אבל לא בהכרח להעביר את זה)C10( ".

ציפיות ממשרד החינוך
לנושא זה התייחסו  11מרואיינות משני בתי הספר .ניתן לסווג את הציפיות שהעלו לארבע
קטגוריות:
א .להקדיש לנושא מחשבה מעמיקה ולאפשר לתהליכים להבשיל :שלוש מרואיינות  שתיים
מבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב ואחת מבית הספר שאינו משתתף בתכנית – תיארו
תחושה של פער ואפילו שבר בין הדרישות והציפיות של משרד החינוך ובין האפשרות לממש
בפועל ציפיות אלה:
"אני חושבת שבמדינת ישראל שלנו יש פער מאוד גדול בין מה שרוצים שם למעלה לבין מה
שאנחנו בשטח יכולים ,הקצב הוא אחר ,אנחנו לא יכולים לעמוד בקצב הזה)C8( ".

בבית הספר שהתנסה בתכנית התקשוב הועלתה טענה שהתכנית אינה מגובשת דיה ונדרשת
חשיבה שונה ,המתייחסת בצורה יצירתית לתהליכים פדגוגיים חדשניים ולמיומנויות המאה ה.21 -
"כל הגמישות הפדגוגית ,הלמידה המשמעותית ,משהו פה לא עובד ואני חושבת שצריך
לעשות חשיבה אחרת  ...צריך לקחת את כל תכנית הלימודים ,את כל הקלפים ולטרוף אותם
מחדש ,כדי שאפשר יהיה לשלב את הכול ביחד ,עם היעדים של הקדמה של המאה ה .21 -כי
המון דברים מתנגשים)R5( ".
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ב .להציע תכנית לימודים הולמת :בהקשר זה הועלתה דרישה מצד שלוש מרואיינות לפתח
תכנית לימודים אינטגרטיבית ורציפה ממש כפי שנעשה בשאר תחומי הדעת:
"אני צריכה שתהיה לי תכנית מוגדרת  ...אני לא יכולה לייצר תכנית  ...שיסבירו מה אני
צריכה ללמד ואיך אני צריכה ללמד ,זה קיים בשפה ובמתמטיקה ופה זה לא [קיים]")C9( .

יש להתייחס לתקשוב כאל תהליך רציף ולא כאל 'פרויקט' שמבצעים מדי פעם:
"כדי שהדברים האלה יקרו [צריך] להשריש את זה בצורה טובה ,אבל מהשורש ,לא בנגיעות,
כמו בלוני הליום שמתנפצים  פרויקטים ופרויקטים וסיסמאות .אין פה את התהליך ,זה לא
זה! ברגע שיהיה תהליך זה גם משהו שיהיה מושרש)R5( ".

ג .לתת הכשרה מתאימה והדרכה מקצועית שוטפת :שמונה מרואיינות – ארבע מכל בית ספר
 הציגו זאת כציפייה המרכזית .בשני בתי הספר טענו כי ההשתלמויות הבית ספריות וההכשרה
שניתנה עד כה הייתה בלתי מספקת ,לא מקצועית ולא ענתה על צרכי המורים:
"צר לי להגיד ,אין אף השתלמות שמלמדת איך לקחת יחידת הוראה ,לפרק אותה ולבנות את
התכנים באופן כזה שאני משלבת ומשתמשת גם בכלים טכנולוגיים .אין אף דבר כזה!" ()C1

בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב הדגישו שלוש מרואיינות את הצורך לשוב ולאפשר
לרכזת התקשוב להעניק לצוות ההוראה הדרכה שוטפת.
ד .לספק תשתיות ומשאבים ולעמוד בהבטחות תקציביות :שש מרואיינות  ארבע מבית הספר
המשתתף בתכנית התקשוב ושתיים מבית הספר שאינו משתתף בתכנית – הצביעו על הפער בין
הדרישה כי כלל המורים ישלבו תקשוב בהוראה ובין אפשרות היישום עקב מחסור בתשתיות,
משאבים ותקציבים .חלקן הצביעו על הצורך בהוספת עמדות מחשב ,כולל הכנסת מחשבים או
אמצעי קצה אחרים לכיתות ,הצורך בהקצאת שעות הוראה ותקנים ,כך שלחדר המחשבים
ייכנסו תלמידים בהרכב של חצאי כיתות.
"משרד החינוך דורש?! זה רעיון מצוין! רק שבפועל ,אם יש כיתה שלמה ,אי אפשר ללמד
כיתה של  27ילדים ,כשאין מחשב לכל ילד! אז אם משרד החינוך רוצה ללמד את זה ,אז
[שידאג] שיהיו חצאי כיתות וזה יהיה מצוין)R2( ".

שתי מרואיינות מבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב הצביעו על מקרים שבהם
תקציבים שהובטחו לא הועברו ובכך נמנע מהן לקדם את הנושא.
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אחריות צוות ההוראה
היבט זה זכה להתייחסות מצד רוב המרואיינות 11 .מתוך  18מורות התייחסו לבעיות הקשורות
ביכולות וב דרך ההתמודדות של עמיתיהן .ביטויים שחזרו בהקשר זה היו' :מבזבזים זמן על
התנגדויות'' ,לא מחוברים'' ,לא יודעים מאיפה להתחיל'' ,קשה להם עם זה'' ,חסר להם כלים
ומיומנויות'' .נמצאים במבוי סתום' .שלוש מרואיינות ( )R7, C4, C6הצביעו על הקושי של
מורים ותיקים להתחבר לטכנולוגיה .בשני בתי הספר רוב המרואיינות התייחסו לפער הקיים בין
מורים ,המשתייכים לאותו צוות הוראה ,מבחינת היכולת והנכונות שלהם להתמודד עם השינוי:
"יש גם מורים שלא יודעים לחפש מידע כמו שצריך ...כשאני שולחת לפעמים חומרים ,זה
מציף מורים והם לא מוצאים את הידיים והרגליים ...הם לא יודעים אפילו איפה לחפש את
החומרים ,שאני כבר הכנתי להם ספציפית לתחום הזה)C2( ".

הפער בין המורים מוביל להבדלים באופן ההוראה ומשפיע על רמת הלמידה של התלמידים
ותחלופת המחנכות במעבר בין שכבות הגיל גורמת לעיתים לירידה ברמת העיסוק בנושא ,כפי
שתיארה אחת המרואיינות" :הכיתה הקודמת שלי [שלימדתי בשנים קודמות] עבדה ועשתה דברים
מאוד יפים [בתקשוב] והיום אני רואה שהם כבר לא .)C7( ".בסופו של דבר ,מרבית המרואיינות
סבורות ,כפי שראינו גם בהקשר להנהלת בית הספר ,כי העיסוק במיומנויות מחשב ומידע תלוי
ברצון וביכולת של כל מורה:

"זה בפירוש תלוי מורה  ...זה שגעון של מורה ,זה לא יעזור  ...אני מאוד אוהבת את התחום
אבל אני לא רואה שהמורים [האחרים] באמת יש להם את הזיק בעיניים כשמדברים איתם
על מחשבים ,וחבל)C7( ".

מניעים לשילוב תקשוב ואוריינות מידע בהוראה  -רקע אישי ויחס לטכנולוגיה
בשאלת המניעים לשילוב או אי-שילוב תקשוב ואוריינות מידע בהוראה ,נבדקה השפעת הרקע
האישי .המרואיינות נשאלו כמה שנים הן עובדות בהוראה .טווח השנים שנמצא הוא בין שנה
אחת ל 34 -שנים בתפקיד .לצורך ניתוח הממצאים הוגדר כי ותק בהוראה של עד חמש שנים
ייחשב כ'קצר' ,ותק בהוראה של  6-15שנה ייחשב כ'בינוני' ,וותק של  16שנה ומעלה ייחשב לוותק
'ארוך' .בניתוח הממצאים נמצא כי רוב המרואיינות –  11מורות  הינן בעלות ותק 'ארוך '.ארבע
מורות הן בעלות ותק 'בינוני' ושלוש מורות בעלות ותק 'קצר' .בנוסף ,נלקחו בחשבון ניסיון קודם
של המרואיינות בשילוב תקשוב בהוראה ,בתפקיד קודם או בבית ספר אחר ,והתייחסות
המרואיינות לאחריותן האישית לנושא ,קרי ,מה הן עושות כדי לפתח את עצמן בתחום.
הממצאים העלו כי ההבדלים בין המרואיינות בהקשר זה אינם מושפעים מסוג בית הספר ,אלא
מן האישיות ,הרקע האישי והיחס לטכנולוגיה של כל מורה כשלעצמה.
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יחס אישי לטכנולוגיה
יחסן האישי של המרואיינות לטכנולוגיה עשוי להיות קשור להניעה שלהן לתכנן ולבצע שיעורים
מקוונים (רותם ) 2012 ,הנחקרות נשאלו עד כמה הן מחוברת לטכנולוגיות חדשניות בחייהן
האישיים ובאיזו מידה הן משתמשות בכלים ויישומים כגון מחשב ,אינטרנט ,סמארטפון ,טאבלט
וכד' .בניתוח התש ובות ניכר כי כל המרואיינות גילו יחס חיובי כלפי שימוש בטכנולוגיות חדשניות
בחייהן האישיים .אף אחת מן המרואיינות לא הביעה מורת רוח ,התנגדות או הסתייגות כלפי
השימוש באמצעים טכנולוגיים בחיי היומיום.
למרות זאת ,ניתן להבחין בין שתי גישות' :מחוברת מאד' לעומת 'מחוברת במידה מסוימת'.
הגישה המוגדרת כ'מחוברת מאד' זוהתה אצל  15מתוך  18המרואיינות ובאה לידי ביטוי
באמירות כגון" :מאוד מאוד מחוברת"" ,מאד אוהבת"" ,זהו הווי החיים שלי"" ,חיבור טבעי",
"המחשב נוצר בשבילי"" ,פריקית של זה":
"אני מחוברת לזה ברמ"ח איברי .אני מאוד מאוד  ...אני צריכה שהכול יהיה לי במחשב ,אני
כל הזמן עם המחשב והסמארטפון ,אני כל הזמן עם האימיילים ,עם מסמכים משותפים ...
אני מאוד אוהבת ,כל דבר הכי חדש אני קודם כל מורידה לעצמי)C9( ".

הגישה השנייה  מחוברת במידה מסוימת'  שזוהתה אצל שלוש משתתפות נוספות,
ביטאה נכונות להשתמש באמצעים טכנולוגיים חדשנים מתוך הבנת יתרונותיהם ,אך ללא יוזמה
והתלהבות ואף מתוך תחושת אילוץ .זה התבטא באמירות כגון" :אני משתדלת"" ,סוג של
מחסום"" ,לא תמיד מדביקה את הקצב".
" מטבע הדברים אני התחברתי .זה לא היה לי מובן מאליו  ...העולם הזה נכנס לחיים שלי
כשהייתי כבר מבוגרת .בתחילה זה היה סוג של ..לא אנטי ,אלא סוג של מחסום ,ובמשך הזמן
עצם זה שהשימוש היום יומי גרם לזה שהתחברתי ...הטלפון הנייד הפך להיות חבר קרוב וגם
בעקבות הצורך ללמד את זה בכיתה)R2( ".

לוח  11מציג את המאפיינים האישיים והאחריות האישית ,במידה שצוינה ,מול תיאורי
המרואיינות על היקף השימוש שהן עושות בעמדת המורה המקוון בכיתה – מחשב ,מקרן חיבור
לאינטרנט ומידת העיסוק בהקניית מיומנויות מחשב מידע לתלמידים ,על פי הצהרתן.
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לוח 11

מאפיינים אישיים ,אחריות אישית ומידת העיסוק בהקניית מיומנויות מחשב ומידע
סוג בית
ספר

מורה

ותק
בהוראה

יחס אישי
לטכנולוגיה

משתתף
בתכנית
התקשוב

R1

קצר

R2

ארוך

R3

ארוך

מחוברת
מאד
במידה
מסוימת
מחוברת
מאד

R4

ארוך

מחוברת
מאד

R5

בינוני

מחוברת
מאד

R6

ארוך

R7

בינוני

R8

בינוני

מחוברת
מאד
מחוברת
מאד
במידה
מסוימת

C1

ארוך

C2

ארוך

מחוברת
מאד
מחוברת
מאד

C3

ארוך

C4

קצר

C5

קצר

C6

בינוני

מחוברת
מאד
מחוברת
מאד
מחוברת
מאד
מחוברת
מאד

C7

ארוך

מחוברת
מאד

C8

ארוך

C9

ארוך

C10

ארוך

מחוברת
מאד
מחוברת
מאד
במידה
מסוימת

אינו
משתתף
בתכנית
התקשוב

ניסיון
קודם
בשילוב
תקשוב
בהוראה
לא
לא
כן –
רכזת
תקשוב
לא

מה עושה כדי
להתפתח
בתחום

שימוש
בעמדת
המורה
המקוון

מידת העיסוק
בהקניית
במיומנויות
מחשב ומידע

למידה
מתמדת
-----

ברוב
השיעורים
בחלק
מהשיעורים
בכל
השיעורים

במידה רבה

מכניסה
כלים חדשים
עובדת לפי
תכנית
אישית
----

כן –
רכזת
תקשוב
לא

---

לא

---

לא

נעזרת
במורות
אחרות
---

כן –רכזת
תקשוב

תרגול הנלמד
בהשתלמות,
סיוע למורות
אחרות
---

לא

סיוע למורות
אחרות
---

כן –
מדריכת
תקשוב
כן –
רכזת
תקשוב

----

לא

לא

לא

לא
כן– רכזת
תקשוב
לא

למידה
מתמדת
שילוב
תקשוב
במגוון
תחומי דעת
-----תרגול הנלמד
בהשתלמות

כלל לא
במידה רבה

ברוב
השיעורים

במידה
בינונית

בכל
השיעורים

במידה רבה

ברוב
השיעורים
ברוב
השיעורים
בחלק
מהשיעורים

במידה
בינונית
במידה
מועטה
כלל לא

ברוב
השיעורים
בכל
השיעורים

במידה
בינונית
במידה רבה

בחלק
מהשיעורים
ברוב
השיעורים
בחלק
מהשיעורים
ברוב
השיעורים

במידה
בינונית
כלל לא
כלל לא
במידה
בינונית

בכל
השיעורים

במידה רבה

בחלק
מהשיעורים
בכל
השיעורים
בחלק
מהשיעורים

במידה
מועטה
במידה רבה
במידה
מועטה
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מן הלוח ניתן לראות כי מורות בעלות ותק ארוך ,או בינוני ,שיש להן ניסיון בשילוב התקשוב
בהוראה כרכזות תקשוב ,ופועלות בצורה כלשהי באופן אישי לקידום התחום ,הן המורות הנוטות
להשתמש בטכנולוגיה בכל השיעורים ולעסוק במידה רבה בהקניית מיומנויות מחשב ומידע
בכיתה ו/או בחדר המחשבים .מדובר בחמש מורות :שתים מבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב
) R5ו )R3 -ושלוש מבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב ( C7 ,C2ו .)C9 -מעניין לציין כי
ארבע מתוך חמש מורות אלה תומכות בגישה שכל מורה יכול וצריך לשלב מיומנויות תקשוב
בהוראת תחומי הדעת .כפי שציינה אחת מהן" :אני יודעת שלאורך השנים השתלמתי ויש לי את
הידע והיכולת להכניס את זה לתוך השיעורים" ( .)R3שלוש המורות שהוגדרו כ'מחוברות לטכנולוגיה
במידה מסוימת' –  R2ו R8 -מבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב ו C10 -מבית הספר שאינו
משתתף בתכנית  הן אלה שמשתמשות בטכנולוגיה רק בחלק מן השיעורים ועוסקות במידה
מועטה ,או כלל לא ,בהקניית מיומנויות מחשב ומידע .שתיים מהן –  R2ו  C10 -תמכו בחוזקה
בתפיסה כי יש להקצות לתחום זה מורה מקצועי ושיעורים ייעודיים.
מרואיינת  R2הביעה תרעומת על כך שתכנית בית הספר להקנות לתלמידים מיומנויות
תקשוב על ידי מורה מקצועית (רכזת התקשוב) ,מתקיימת בפועל רק לסירוגין ,כיוון שהנהלת
בית הספר אינה מייחסת חשיבות מספקת לנושא:
"זה קרה לכיתה שלי וגם בכיתות אחרות .מרשים לעצמם! אומרים :זו מורה למחשבים,
אפשר להזיז אותה .זה לא כל כך חשוב  ...ברגע שהיה צריך 'מילוי מקום' לקחו את המורה
הזאת! ברגע שצריך לסתום איזה חור אז לוקחים את המורה הזו! ואם זה היחס ,אז)R2( "...

יש לציין שגם מרואיינת  ,R8שתמכה באופן תיאורטי ברעיון שכל מורה צריך לשלב את
הקניית המיומנויות בתחומי הדעת – הבהירה כי היא עצמה לא תעשה זאת" :אני עצמי לא יודעת

איך לעשות את זה ,אז אני לא יכולה ללמד את הילדים" .עוד נמצא כי דווקא מורות בעלות ותק הוראה
קצר  כגון  C4ו –  – C5שהן גם צעירות בגילן משאר המורות ,על אף שליטתן הגבוהה בטכנולוגיה
באופן אישי ,ציינו כי אינן עוסקות בהקניית מיומנויות.

מניעים לשילוב תקשוב ואוריינות מידע בהוראה – תרבות ארגונית של בית הספר
שאלה נוספת בהקשר למניעי המורים לשילוב או אי שילוב של מיומנויות מחשב בהוראה קשורה
לתרבות הארגונית של בית הספר (ודיסלבסקי וקרלמן .)2009 ,הממצאים בהקשר זה מתייחסים
ל :מדיניות בית הספר ,התשתית הטכנולוגית שבית הספר מספק ,ההכשרה והתמיכה שהמורים
מקבלים והתנהגות התלמידים.
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מדיניות בית הספר
המדיניות בשני בתי הספר תוארה לעיל כ'מאפשרת' מבחינת התשתית הטכנית ,אך אינה 'דורשת'
מצוות ההוראה לשלב מיומנויות מחשב ומידע בהוראה .כמו כן ,נמצא כי בשני בתי הספר נכתבה
בעבר תכנית לימודים לשילוב המיומנויות בהוראה ,אך כעת לא נעשה בה שימוש שוטף .כיצד
משפיעה מדיניות זו על תפיסת התפקיד של המרואיינות ועל מניעיהן?
בבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב ,המרואיינות שהתייחסו לנושא זה ,טענו כי אינן
יודעות על קיומה של תכנית מערכתית בבית הספר ,הביעו צורך בפיתוח תכנית לימודים מתאימה
ואף הביעו תקווה לקבלת תכנית מתאימה ,כאשר בית הספר שלהן יצטרף ל'תכנית התקשוב'.
בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב ,בו קיימת דרישה רשמית מטעם משרד החינוך
להגיש תכנית הל"ה ולפעול על פיה ,נמצא פער בין גישת המרואיינות ,מבחינת המודעות שלהן
לדרישה להגיש תכנית הל"ה ולפעול על פיה .מורה אחת בלבד ( )R3עמדה בתוקף על כך שתכנית
כזו קיימת בבית הספר והבהירה כי היא משלבת אותה בתכנית הלימודים:
"בכל תכנית לימודים ,של כל מקצוע ,יש לנו ...התייחסות לתכנית הל"ה...ואנחנו יודעות טוב
מאד שאלה הכלים שאמורים להיות נלמדים או מיושמים בשטח ...ודאי .זה חובה .זה חלק
מהעבודה שלנו ....אני מכירה את הדבר הזה והוא משולב ומיושם בתוך השיעורים)R3( ".

בניגוד לגישה זו ,שאר המרואיינות מודות כי הן מודעות לדרישה לפעול על פי תכנית ,אך
מבהירות כי אינן עושות זאת בפועל ,כפי שהסבירה אחת מהן" :הגשנו [תכנית הל"ה] .אבל זה היה...
סתם עניין טכני" ( . )R1מכאן ניתן להסיק כי עצם קיומה של תכנית התקשוב והדרישה להגיש
תכנית הל"ה ,אינם מהווים גורם המשפיע על תפיסת התפקיד של רוב צוות ההוראה.
עם זאת ,מאחר ,שכאמור לעיל ,כל המרואיינות גילו יחס חיובי לשילוב התקשוב בהוראה
ומצאו בכך יתרונות רבים למורים ולתלמידים ומאחר שרובן הצביעו על השינוי שחל בדרכי
ההוראה שלהן ,ניתן להסיק שהמדיניות 'המאפשרת' בשני בתי הספר ,אכן משפיעה על תפיסת
התפקיד של מרבית חברי צוות ההוראה ,אשר רואים כעת באמצעים המתוקשבים כלי בעל
חשיבות לתפקודם היומיומי.

השפעת התשתיות הקיימות בבית הספר
גורם נוסף שעשוי להשפיע על מניעי צוות ההוראה הוא היקף התשתית העומדת לרשותם בבית
הספר ומצב התשתיות .במונח 'תשתית' הכוונה היא לשרת מקומי ,שרת אינטרנט ,חיבור
לאינטרנט אלחוטי (רוחב פס) ,קיום עמדת מורה מקוון בכל כיתה ואחזקת חדר מחשבים עם
עמדות מחשב לרשות התלמידים .בהקשר זה ניתן לשאול מה מידת ההשפעה של קיום תשתיות
אלה בבית הספר על מניעי המורות לשלב אוריינות מידע בהוראה.
הממצאים העלו כי לתשתיות הקיימות בבית הספר יש השפעה על מניעי המרואיינות.
התקנת עמדת מורה מקוון וחיבור לרשת בחדרי הכיתות אכן קידמה את השימוש בטכנולוגיה,
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בעיקר ברמה של הפעלתה כאמצעי המחשה המשמש את המורה .עם זאת ,המרואיינות תופסות
את המצב שבו אין תשתיות מספקות ומתרחשות תקלות בתשתיות הקיימות ,כגורם המחליש
את האפשרות לעסוק בהקניית מיומנויות מחשב ומידע בפועל.
בכל בית ספר הודגשה נקודת מבט שונה :בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב חצי
מהמרואיינות קשרו קושי זה בעיקר לבעיות טכניות ותקלות חוזרות ונשנות ,הגורמות לתסכול
ומחלישות את נכונותן לשלב אוריינות מידע בהוראה:
"הייתה לנו פה תשתית אינטרנט זוועתית ,זוועתית .זה היה פשוט מתסכל .יש הרבה תסכול
גם כשדברים לא עובדים .המורות מכינות וטורחות וכל כך רוצות להנגיש את הדברים האלה
ופתאום שום דבר לא עובד ,זה ממש מתסכל)R5( "...

אחת המורות ,המעידה על עצמה כי היא בין המורות היחידות שעדיין נכנסות עם תלמידי
כיתתן לחדר המחשבים ,תיארה את הקושי לתפקד בחדר המחשבים עקב התקלות החוזרות ונשנות:
"נורא מתסכל לרדת [לחדר מחשבים] .אני לא יודעת להגיד מה יהיה .בא לי להגיד לילדים:
חכו שנייה [בכיתה] אני יורדת לראות אם המחשבים עובדים בכלל .הנה גם היום הם ירדו
לעבוד ב[נושא] 'תרבות ישראל' והשרת לא עלה)R1( ".

לעומת זאת ,בבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב התייחסו רוב המרואיינות לצורך
לספק יותר תשתיות ,בעיקר מחשבים ,שיועמדו לרשות התלמידים ,כהליך שיניע את המורים
לשלב אוריינות מידע בהוראה ביתר שאת ובהיעדר תשתית מתאימה גורם לקושי בהקניית
המיומנויות המתאימות .אחת המרואיינות תמצתה גישה זו כשפסקה כי" :אי אפשר לדבר על
תקשוב כשאין מחשב" ( .)C2ומרואיינת אחרת הסבירה כיצד היה ניתן לשפר את הקניית
המיומנויות אילו הייתה לתלמידים נגישות רבה יותר למחשבים:
"יש לנו רק שעה אחת שבועית [בחדר מחשבים] וגם היא לא תמיד מתקיימת .אני יכולה
לספור על  10אצבעות כמה היא התקיימה במהלך החודשיים [האחרונים]  ...גם אם הן
מתקיימות .זו שעה אחת עלובה .בזמנו ,לפני שנתיים ,היו לנו שעתיים ,אבל גם שעתיים זה
לא הספיק  ...אם רק היה להם [לתלמידים] מחשבים בכתה)C2( "...

השפעת הפיתוח המקצועי והתמיכה במורים
בשני בתי הספר התקיימה השתלמות בית ספרית בנושא שילוב התקשוב בהוראה .בבית הספר
המשתתף בתכנית התקשוב התקיימו בשנים תשע"א ותשע"ב שתי השתלמויות המיועדות לבתי
ספר שהצטרפו לתכנית התקשוב ,בהתאם לדרישת משרד החינוך .כמו כן בשנים תשע"ב –תשע"ג
רכזת התקשוב נתנה למורים הדרכה שבועית .בנוסף ניתנת הדרכה לרכזת התקשוב על ידי
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מדריכה מטעם משרד החינוך (רכזת אשכול) המגיעה לבית הספר אחת לשבועיים .בבית הספר
שאינו משתתף בתכנית התקשוב התקיימה בשנת תשע"ד השתלמות 'המורה המתוקשב',
שהעבירו מדריכים ומרצים מטעם משרד החינוך .בבית ספר זה לא ניתנה הדרכה נוספת מטעם
משרד החינוך .נשאלת השאלה האם ,ובאיזה אופן ,משפיעה ההכשרה המקצועית על נכונות צוות
ההוראה לשלב אוריינות מידע בהוראה?
מן הממצאים עולה ,כי בשני בתי הספר ההכשרה המקצועית הממוסדת אינה מהווה גורם
מכריע במניעי המרואיינות .חלקן כלל לא קיבלו הכשרה ואלה שקיבלו ,מצאו אותה חלקית ובלתי
מספקת .הכשרה ממושכת במסגרת תפקידן בעבר ,למידה במסגרות שונות מתוך בחירה וכן
לימוד עצמי ,הם הגורמים המשפיעים על מניעי המורות בהקשר זה.
בניתוח הראיונות נמצא כי ארבע מרואיינות משני בתי הספר ,אלו שהחלו לעבוד כמורות
בשנ ים האחרונות ו/או שהגיעו לבית הספר מתפקיד אחר ,כלל לא השתתפו בהשתלמות הבית
ספרית ,ו לא זכו להכשרה ממוסדת בתחום במסגרת בית ספרן .מדובר בשתי מרואיינות מבית
הספר המשתתף בתכנית התקשוב ( )R6, R8ושתי מרואיינות מבית הספר שאינו משתתף בתכנית
( .)C5, C9שאר המרואיינות ,שהשתתפו בהשתלמות הבית ספרית ,התייחסו אליה בביקורתיות
והעלו טענה כי היא לא נתנה כלים מספקים ותרמה מעט מאד לקידום יכולותיהן בהקניית
מיומנויות מחשב ומידע .טענה זו נשמעה בשני בתי הספר ,למרות שניתנה בהן השתלמות בעלת
תוכן שונה שהעבירו מרצים שונים:
"ההשתלמות בשנה שעברה ,בעיני  ,לא הייתה מוצלחת במיוחד  ...אני לקחתי [מההשתלמות]
מעט מאוד  ...אם תעשי פה סקר ,כולם לקחו מעט מאוד ,זה היה בנוי בצורה לא טובה ,כלומר
אני מאמינה שאם היה בנוי אחרת)R4( "...

נמצא ,אם כן ,שההשתלמות המוסדית אינה נתפסת כבעלת השפעה על מניעי המורות .האם
ניתנת תמיכה והכשרה בדרך נוספת ואם כן ,כיצד היא משפיעה? בבית הספר שאינו משתתף
בתכנית התקשוב החלו להעסיק בשנה שבו התקיים המחקר מדריכה מטעם קרן קרב ,שתפקידה
ללוות חלק מן המורים בשיעורים המתקיימים בחדר המחשבים ולהיפגש מדי פעם עם צוותי
ההוראה לצורך תכנון שיעורי אלה .אולם מאחר שהייתה זו תכנית שהחלה לפעול רק לאחרונה,
המרואיינות לא התייחסו להשפעתה עליהן.
בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב ,רוב המרואיינות תיארו את ההדרכה שנתנה רכזת
התקשוב בשנים קודמות כתהליך תומך שסייע להן:
"ההדרכה של הרכזת מחשבים הייתה נהדרת ,כי היא מאד מחוברת גם לתחום התוכן שלנו
והיא גם חלק מצוות בית הספר .היא הייתה יותר אופרטיבית ,אז היא עזרה יותר)R7( ".
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כעת ,רכזת התקשוב נותנת הדרכה ותמיכה לצוות ההוראה מדי פעם ,על פי צורך ,אם כי
אינה מתוגמלת על כך .בנוסף בית הספר מלווה על ידי מדריכה ממשרד החינוך המכונה 'רכזת
אשכול' .מדריכה זו מלווה מספר בתי ספר ומתוקף תפקידה נפגשת מעת לעת עם רכזת התקשוב,
אך המורים עצמם אינם מקבלים ממנה תמיכה ישירה.
נראה שבשני בתי הספר ,הפיתוח המקצועי הממוסד איננו מהווה גורם מניע בתפיסת
התפקיד של המרואיינות ,מאחר שחלקן כלל לא קיבלו הכשרה ממוסדת ואלו שהשתתפו
בהכשרה מצאו אותה לא מספקת .עם זאת ,נמצא כי לפיתוח המקצועי יש השפעה על מניעי
המרואיינות ,כאשר הוא נעשה מתוך בחירה אישית ,או כחלק מתפקידים שביצעו בעבר .כפי
שנראה בלוח  ,11ארבע מתוך המרואיינות שמשו כרכזות תקשוב בעבר ()R3, C2, C7, C9
והשתתפו בהשתלמויות ייעודיות מטעם משרד החינוך במסגרת תפקידן .מרואיינת נוספת – C6
 עבדה במשך מספר שנים כמדריכת תקשוב בבית ספר אחר וקיבלה הכשרה במסגרת תפקידה.
מרואיינות אלה מספרות כי הכשרה מסוג זה תרמה להניעה שלהן .כמו כן מדגישות מרואיינות
אלה ושלוש נוספות –  R4, C4ו  C10 -את האחריות האישית ,שבאה לידי ביטוי בלימוד עצמי
מתמשך ,כגורם חשוב במניעיהן לשלב אוריינות מחשב ומידע בהוראה:
"אני הגעתי למסקנה :אין מה לעשות ,רק ברגע שאת באמת מחליטה שאת עובדת ואת
מתנסה ,את לומדת ואת מפסיקה לפחד .כי ברגע שהחלטתי שאני מנסה ולא יכול לקרות שום
דבר ,אז למדתי מתוך תרגול אישי בבית והתחלתי להתחבר .התחלתי לחפש מידע וממש
הרגשתי שאני לומדת ...בעיקר תרגול עצמי בבית ,הרבה מאד! אם את לא מתרגלת ועוסקת
בזה ,את שוכחת)C10( ".

התנהגות וידע התלמידים
צעירים שנולדו בעידן המידע נתפסים כ'ילידים דיגיטליים' ,בשונה מדורות קודמים הנחשבים
ל'מהגרים דיגיטליים' ( .)Prensky, 2001ההנחה הרווחת היא שילידים דיגיטליים מחזיקים בידע
ומיומנויות המאפשרות להם להתנהל עם טכנולוגיית המידע בקלות ובאופן 'טבעי' ( Šorgo,
 .) 2016כיצד מתייחסות המרואיינות לתפיסה זו? האם ההתנהגות והידע של התלמידים ,כפי
שמשתקפת בעיניהן ,משפיעה על מניעיהן לשלב אוריינות מחשב ומידע בהוראה?
מניתוח הממצאים עולה כי ארבע מרואיינות ( )C3, C5, R2, R7סבורות כי אכן יש
לתלמידים בתחום זה ידע 'טבעי' ,אותו רכשו בכוחות עצמם .אמירות אופייניות בהקשר זה היו:
"הם פשוט יודעים" ( .)R2יש להם "יכולת כזו של האצבע הזו ,שעובדת אצלם" ( )C3ו"הם חשופים לזה

כל הזמן" ( .)C5שלוש מרואיינות ( )C5, R2, C10סיפרו כי הן חשות חוסר ביטחון לעסוק בהקניית
מיומנויות מחשב ומידע על רקע הרגשתן כי התלמידים שולטים בתחום זה טוב מהן ,ולכן הן
עוסקות בכך במידה מועטה או בכלל לא (ראה לוח  .)11מרואיינות אלה השתמשו בהקשר זה
בביטויים "חוסר נוחות"" ,פחות מקצועית"" ,לא שולטת היטב":
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"חשש רק ממקומות של  ...כל מיני דברים שהילדים היום מכירים ואני לא מכירה ,זה גורם
לך איזושהי אי נוחות ,את יודעת ,אם הם מדברים על משהו ואת צריכה לרוץ הביתה לנסות
להבין על מה הם דיברו)C5( ".

ניתן לומר שהחשש וחוסר הביטחון של מרואיינות אלה ,מול מה שנתפס בעיניהן כידע עודף
של תלמידיהן ,תורם להחלשת מניעיהן לעסוק בהקניית מיומנויות מחשב ומידע .לעומת זאת ,כל
שאר המרואיינות שהתייחסו לנושא התנהגות וידע התלמידים הציגו עמדה שונה .תשע
מרואיינות אמנם מזהות בקרב התלמידים יכולת טכנית גבוהה ,שבאה לידי ביטוי בקליטה
מהירה של אופן השימוש בטכנולוגיה ,אך היכולת הטכנולוגית אינה מתועלת ללמידה כיוון
שהתלמידים" :משתמשים במחשב בעיקר למשחקים .בזה הם אלופים .אבל הם לא יודעים להשתמש
בזה ללימודים שלהם" ( .)R4מכאן שיכולת זו לא רק שאינה מייתרת את תפקידו של המורה ,אלא
דווקא מחדדת את הצורך במורה שיודע להכווין את התלמידים:
"הם נולדו עם העכבר ביד ,אבל את צריכה ללמד את המיומנויות [כיצד] להשתמש עם הדבר
הזה .זה לא [אומר שאם] הם תלמידים ,אז זה סימן שהם לומדים טוב)C2( ".

המרואיינות ,שהתייחסו לנושא זה ,הסבירו כי יש צורך להנחות את התלמידים במיומנויות
מחשב ,כגון בניית מצגת וכתיבה בכלים דיגיטליים ,אבל מיומנויות המידע הן תחום שבו
התלמידים זקוקים להדרכה הרבה ביותר:
"[התלמידים לא יודעים] ללמוד דרך המחשב או מה לעשות עם המידע במחשב ,זאת אומרת
הם יודעים לעשות העתק-הדבק בעיקר ...הם יודעים רק ויקיפדיה ,הם לא יודעים לחפש בעוד
מקומות ,הם לא יודעים לזהות אתרים ,למפות אותם ,לזהות באיזה אתרים כדאי או לא
כדאי [להשתמש]")C6( .

מאחר ,שכמו בכל תחום דעת ,קיים פער בין יכולות התלמידים ,תפקיד המורה הוא לזהות את
רמת הידע והמיומנות של כל תלמיד ולקדם אותו בהתאם" :אנחנו צריכים לראות מה הם יודעים ,מה
הם לא יודעים ,אנחנו בודקים .מקדמים אותם מהמקום .כל אחד מתקדם מהמקום שהוא נמצא.)R6( ".
נראה כי התפיסה לגבי ידע התלמידים משפיעה על מניעי המרואיינות בשני כיוונים שונים:
חלק קטן תופס את עצם היותם של התלמידים 'ילידים דיגיטליים' כסוג של איום ,מה שמעורר
אצלן חשש ,תחושת חוסר ביטחון וכתוצאה מכך נטייה לעסוק פחות בהקניית מיומנויות מחשב
ומידע .אולם רו ב המרואיינות מוצאות שהילידות הדיגיטלית אינה מתועלת ללמידה ואינה
מהווה ,כשלעצמה ,תנאי מספיק לרכישת מיומנויות מחשב ומידע לצורך למידה .מצב זה גורם
להן דווקא להכיר בחשיבות תפקיד המורה כמנחה המסייע בהקניית המיומנויות ומניע אותן
לעסוק בזה ביתר שאת.
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קטגוריה  :3יישום המדיניות ותפיסת התפקיד בפועל ברמת המורה
לאחר בחינת עמדת ההנהלה ותפיסת התפקיד של צוותי ההוראה בשני בתי הספר ,יש מקום
לבחון כיצד ,על פי תיאור המרואיינות ,מבוצעים תהליכי הוראה והקנייה של אוריינות מחשב
ומידע בפועל .המרואיינות התבקשו לתאר כיצד הן מכינות את השיעור המקוון ,מה מידת העיסוק
במיומנויות במהלך השיעורים המקוונים ובאילו סוגי מיומנויות עוסקים .בנוסף נבדק העיסוק
במיומנויות מחוץ לגבולות הכיתה .ניתוח שיטות ההוראה ,מאפשר לברר מהו הקשר בין תפיסת
התפקיד של משתתפות המחקר ובין ההגשמה בפועל של תפיסה זו.

הכנת שיעור מקוון
המרואיינות התבקשו לתאר כיצד הן מכינות את השיעור המקוון לקראת העברתו בכיתה .אילו
תכנים ואילו סוגי מידע דיגיטליים הן מחפשות או מכינות .בשאלה נוספת נשאלו על ערוצי תוכן
ומקורות המידע שהן מכירות ובעיקר על אלה שמשרד החינוך מעמיד לרשות המורים .מן
התשובות לשאלות אלה ניתן להבין האם הן נותנות את דעתן על הכנת חומרי לימוד שיסייעו
לפיתוח מיומנויות המידע בקרב תלמידיהן .מניתוח הממצאים עולה כי לא נמצא הבדל בין
המרואיינות משני בתי הספר בהקשר זה .כל המרואיינות נעזרות באינטרנט לאיתור חומרי לימוד
ובמקרים רבים מבצעות עיבוד והתאמה של החומרים למטרות השיעור ,אך כולן התייחסו אך
ורק למקורות מידע הקשורים בתוכן הלימודי של תחומי הדעת ולא התייחסו לחיפוש תכנים
שיסייעו בהקניית מיומנויות מידע .כדברי מרואיינת :R1
"אני מחפשת דברים מעניינים  ...אני אוטומטית נכנסת [לגוגל] ומחפשת ,לדוגמה ,איזה
סרטון על מערות קבורה ,או מחפשת תמונה על מערות קבורה  ...כל דבר שאני אכין אז אני
אחפש .בתנ"ך אחפש מפה ,בגיאוגרפיה דיברנו על השינוי במישור החוף ועל זה שפעם היו פה
פרדסים ,אז אוטומטית הלכתי ל".Jaffa oranges -

בהקשר לסוג מקורות המידע שהמרואיינות מכינות לצורך שילוב בשיעור המקוון :שליש
מהמרואיינות – שלוש מכל בית ספר  הזכירו חיפוש של 'סרטונים' .כמחציתן  ארבע מכל בית
ספר – תיארו כיצד הן מחפשות מצגות מוכנות ,או יוצרות בעצמן מצגות פאוור-פוינט ,כיוון שהן
רואות בסוג מידע זה אמצעי להמחשת תוכן השיעור ,שיכול לשמש גם כמערך שיעור ובנוסף הוא
זהו מקור מידע גמיש שניתן לשנות את תכנו ,לעבד אותו ולהתאימו לנושא או לקהל יעד מסוים.
" הרבה פעמים מצגות זה משהו שהוא ,אפילו ברמה הטכנית זה מאד מקל ,במקום לכתוב
את הדברים על הלוח ,אני פשוט מעלה מצגת .יש מצגות עם קישורים ויש מצגת שהיא מצגת".
()C1
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סוגי מידע נוספים שהזכירו המרואיינות כחומרים שהן מחפשות במסגרת הכנת השיעור
היו :ספרים דיגיטליים  -הוזכר על ידי חמש מרואיינות; דפי עבודה ויישומונים – כל אחד מסוגי
מידע אלה הוזכר על ידי שתי מרואיינות ,תמונות ,מפות ,פעילויות יצירה – כל אחד מסוגי מידע
אלה הוזכר על ידי מרואיינת אחת.
מאחר שמשרד החינוך מעמיד לרשות כלל המורים ,גם אלה שאינם משתתפים בתכנית
התקשוב ,מאגר של חומרי למידה ,הכולל מערכי שיעור ופעילויות לימודיות ,בהם שולבה גם הקנייה
של מיומנויות מחשב ומידע ,נשאלו המרואיינות האם הן מכירות מאגר זה ואם כן ,כיצד הן נעזרו בו.
במועד שבו התקיימו הראיונות נקרא מאגר זה 'פורטל התוכן החינוכי' (כיום הוא נקרא 'הקטלוג
החינוכי') .כל המרואיינות מבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב ורוב המרואיינות מבית הספר
שאינו משתתף בתכנית התקשוב (שמונה מתוך  )10הצהירו כי הן מודעות לקיומו של 'פורטל
התוכן החינוכי' 11 .מתוך  16המרואיינות ,שאמרו כי הן מכירות את המאגר ,הצהירו כי עשו בו
שימוש לפחות פעם אחת .עם זאת ,כאשר נשאלו על אופן השימוש ,פרט למרואיינת  ,R3שתיארה
שימוש במערכי השיעור ,כל שאר המרואיינות תיארו שימוש חלקי בלבד ,כגון בחירה בדפי עבודה
ומצגות מתוך מערכי השיעור המוצעים במאגר .הן הסבירו כי אינן משתמשות במערכי השיעור
כמות שהם ומעדיפות לבצע התאמות לצרכי התלמידים:
"אני לא לוקחת את כל השיעור .אפשר לקחת חלק ממנו...בחלק מהדברים לקחתי רעיונות
...את צריכה להתאים את זה לכיתה שלך ,למצב הלימודים ,אבל מספיק שאת יכולה לקחת
פה רעיון ,שם קישור ,ולשדרג אותו ,זה כבר עוזר לך")R5( .

ממצא זה מראה כי גם כאשר מוצעים למרואיינות מערכי שיעור שלמים ,הכוללים עיסוק
בהקניית מיומנויות מחשב ומידע ,הן בוחרות להשתמש בחלק מן התכנים המוצעים ,העוסקים
בקידום תחום הדעת ואינן בוחרות בכלים ,תרגילים ותכנים שנועדו להקנות מיומנויות.

ביצוע שיעור מקוון
המרואיינות נשאלו אודות דרכי ההוראה שלהן במסגרת השיעורים המקוונים – הפעלת עמדת
המורה המקוון בכיתה וביצוע שיעורים מקוונים בחדר המחשבים .כמו כן ,התבקשו לתאר מה הן
עושות בפועל בשיעורים המקוונים ולהציג דוגמאות לשימוש בטכנולוגיה לצורך קידום תוכן
לימודי ולצורך הקניית מיומנויות מחשב ומידע .מן התשובות שהתקבלו ניתן ללמוד על היקף
השיעורים המקוונים ,מקום הביצוע ,אילו תכנים ואילו סוגים של מיומנויות מקודמים במהלך
השיעורים המקוונים ובמסגרת עבודת הבית.
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מקום ביצוע השיעור
לוח  12מציג סיכום מספרי של המרואיינות שדיווחו על שימוש בעמדת המורה המקוון בכיתה
וביצוע שיעורים מקוונים בחדר המחשבים.
לוח 12

מספר המרואיינות המקיימות שיעור מקוון בכיתות הלימוד ובחדר המחשבים על פי בתי ספר
ביצוע שיעורים מקוונים בכיתה
(שימוש בעמדת מורה מקוון)

ביצוע שעורים מקוונים בחדר
מחשבים (עמדות מחשב לרשות
התלמידים)

בכל
השיעורים

ברוב
השיעורים

בחלק
מהשיעורים

לפחות
פעם בשבוע

פרויקטים
מיוחדים

כלל לא

בית הספר משתתף
בתכנית התקשוב

2

4

2

2

5

1

בית הספר אינו
משתתף בתכנית
התקשוב

3

5

2

8

2

--

סה"כ

5

9

4

10

7

1

מן הלוח ניתן לראות כי בהקשר לשימוש בעמדת המורה המקוון ,לא נמצא הבדל בין בתי
הספר .רוב המרואיינות  14 מתוך  18בשני בתי הספר  הצהירו כי הן משתמשות בעמדת המורה
המקוון ,ברוב השיעורים ,או בכולם .ארבע בלבד – שתיים מכל בית ספר – דיווחו על שימוש בחלק
מן השיעורים.
בהקשר לשיעורים בחדר המחשבים נמצא הבדל בין בתי הספר :בבית הספר שאינו משתתף
בתכנית התקשוב ,בהתאם למדיניות בית הספר ,כל המרואיינות ,המשמשות כמחנכות כיתה,
מקיימות שיעור בחדר המחשבים לפחות פעם בשבוע .לעומת זאת ,בבית הספר המשתתף בתכנית
התקשוב ,הדבר ניתן לבחירת המורים ולכן שתי מרואיינות בלבד דיווחו על קיום שיעור קבוע
בחדר המחשבים .חמש מרואיינות מקיימות שיעור בחדר המחשבים רק כאשר בהקשר לפעילויות
מיוחדות ,כפי שתיארה רכזת התקשוב" :רוב המורות נכנסות לחדר מחשבים לפעמים כשיש
פרויקטים[ ...לדוגמה] עשינו פרויקט עם מצעד הספרים ,אז עשינו את המצעד מתוקשב ,עם כל הספרים

הדיגיטליים" .מרואיינת אחת ( )R2הצהירה כי אינה נכנסת עם תלמידיה לחדר המחשבים כלל,
כיוון שהיא אינה רואה עצמה כבעלת הכשרה מתאימה וסבורה שהקניית המיומנויות לתלמידים
צריכה להיעשות על ידי מורה מקצועי.
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בהתייחס למודל  ,)Mishra & Koehler, 2006( TPACKממצא זה מלמד על שימוש ניכר
בטכנולוגיה ברמת התפעול של הידע הטכנולוגי בקרב רוב המרואיינות ( .)TKאולם נשאלת
השאלה ,לאילו מטרות פדגוגיות משמשת הטכנולוגיה? אילו שימושים נעשים בה בחדר הכיתה
ובחדר המחשבים?

מידת העיסוק במיומנויות
מידת העיסוק במיומנויות מחשב ומידע הוצגה לעיל בלוח  .11מניתוח הממצאים המוצגים בלוח
זה עולה כי בשני בתי הספר מתקיימת חלוקה דומה בין העוסקות בהקניית מיומנויות במידה
רבה ,במידה בינונית ,במידה מועטה או כלל לא.
הערכת מידת העיסוק של המרואיינות בהקניית המיומנויות התבססה על האופן שבו
התייחסו המרואיינות למיומנויות שהן מקנות ולכלים המתוקשבים ,בהם הן עושות שימוש
בכיתה או בחדר המחשבים.
שש מרואיינות – שלוש מכל בית ספר  הוערכו כעוסקות בהקניית המיומנויות במידה רבה
(לוח  .)11מרואיינות אלה הרחיבו את הדיבור בנושא ,תיארו בפירוט כיצד הן משלבות את הקניית
המיומנויות בשיעור והציגו דוגמאות רבות ומגוונות .דוגמה אופיינית נמצאה בדברי מרואיינת . R1

"כשיש משימה ,למשל ,להגיש מצגת ,אז אני מלמדת אותם איך מכינים מצגת בצורה נבונה ,שלא
ממלאים את המצגת בטונות של מלל ואז עומדים ומקריאים ...הם צריכים לעצב הזמנה לבר/בת
מצווה...הם חוקרים כל אחד על התאריך לידה שלו ופרשת השבוע שלו ואז הם אמורים...
להשתמש בכלים דיגיטליים ,ולעשות עיצוב ויזואלי יפה וחכם למידע ...צריך לדעת לחפש ולדעת
לקרוא ולא לעשות 'העתק הדבק' ...שיהיה איזשהו שימוש מושכל .שימוש חכם".

שמונה מרואיינות – שלוש מבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב וחמש מבית הספר
שאינו משתתף בתכנית התקשוב  דיווחו על עיסוק בהקניית מיומנויות במידה בינונית או
מועטה .הערכה זו מתבססת על תיאור הנושא באופן תמציתי יותר ועל התייחסות להקניית
המיומנויות ולא כחלק ממערך שיעור מתוכנן ,אלא כאירוע המתרחש באופן אקראי וספונטני ,או
במסגרת פרויקט חד פעמי ,או כפעילות המתבצעת בחופזה מחוסר זמן .גישה זו מודגמת בדבריה
של מרואיינת " :C6עם מה שאני עושה פה ,אני יודעת שאני פחות שמה על זה דגש היום כי יש לי עוד כל כך
הרבה דברים! זה נשאר  ...זה לא תופס  ...זה שעה שבועית שהיא אחת מבין הרבה שעות".

ארבע מרואיינות דיווחו כי אינן עוסקות כלל בהקניית מיומנויות  שתיים מבית הספר
המשתתף בתכנית התקשוב ושתיים מבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב .הנימוקים
שהוצגו לגישה זו היו שונים :מרואיינת  R2סבורה כי זהו תפקידו של מורה מקצועי וכי הקניית
מיומנויות אינה רלוונטית לתוכן השיעורים .מרואיינת  C4הדגישה" :לא מלמדת מיומנויות .אני

אומרת את זה חד וחלק! זה משהו שהם [התלמידים] כביכול היו אמורים להגיע אתו" .מרואיינת R8
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ומרואיינת  C5הסבירו כי היו רוצות לעסוק בכך ,אך אין להן ידע וניסיון מספקים " :זה משהו
שהייתי רוצה הרבה יותר להתמקצע בו ,אני מרגישה שאין לי מספיק כלים ,אני מרגישה שאנחנו בעולם כזה
שהילדים לפעמים יודעים הרבה יותר מאתנו)C5( ".

מטרות השימוש בטכנולוגיה  קידום תוכן לימודי
ניתוח הממצאים באשר לאופן השימוש בטכנולוגיה מעלה כי בשני בתי הספר השימוש בה נעשה
בעיקר למטרת פיתוח הידע בנושאים עיוניים-לימודיים .כל המרואיינות משתמשות בעמדת
המורה המקוון ככלי עזר להמחשה ,הקנייה ותרגול של תוכן לימודי ( .)TCKכולן תיארו והציגו
דוגמאות לשימוש בסרטונים ובמצגות למטרה זו .לדוגמה ,תיאור התרחשות אופיינית בשיעור
חינוך לשוני ,שהציגה מרואיינת :C10
"אני נותנת  ...מטלות צפייה באיזה שהוא סרטון .למשל  ...פעילות על כתיבה טיעונית ,אז
אני  ...מראה להם איזה שהוא קטע [מתוך סרטון] שהם יכולים להתרשם ואחר-כך יש על זה
איזה שהיא עבודה והם בעצמם צריכים לכתוב".

חלקן תיארו שימוש ביישומונים בשיעורי מתמטיקה וגיאומטריה:
"יש לנו כל מיני יישומונים שאני יכולה לבנות כל מיני הפעלות להדגמה של דברים ...אם אני
רוצה למשל לעשות צמצום שברים ,אז יש את היישומטיקה  ...אני יכולה להראות להם את
הפעילויות שהכנתי  ...וזה ממחיש להם את הצמצום שברים)C9( ".

אחד השימושים הנפוצים ,שתיארו מספר מרואיינות ,הוא הקרנה של טקסט מתוך ספר
דיגיטלי או מתוך ספר סרוק ,כתחליף לכתיבה על הלוח ,כאשר לעיתים התלמידים מוזמנים ללוח
לפתור תרגילים על גבי הטקסט המוקרן:
"למשל בעברית  ...אם אני רוצה ספר סרוק ,אז אנחנו פותחים את הספר [מקרינים על המסך]
ואני  ...ממרקרת את הפסקאות שאני רוצה  ...למשל ,הכנתי להם משחק פיצוחים בכיתה...
אז הזמנתי ילד ילד ללוח [שעליו מוקרנות החידות])R7( ".
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מטרות השימוש בטכנולוגיה  פיתוח מיומנויות
חלק מן המרואיינות תיארו שימוש בטכנולוגיה גם לצורך הקניית מיומנויות מחשב ומידע (.)TPK
בניתוח הממצאים בוצע מיון וסיווג של המיומנויות שהוזכרו לפי סוג המיומנות:


עיבוד תמלילים :תיאור של הדרכה לשימוש ב ,Word -כתיבת טקסט ועיצוב דף.
לדוגמה" :אני ממש דורשת עבודה אקדמית ,שתהיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה ,לשים
לב לכותרות ,לשים לב לכל הדברים שבעבודה אקדמית)C2( ".



יצירת מצגות :תיאור של הדרכה להכנת מצגת ועיצובה .לדוגמה" :כשהתלמידים שלי
עושים מצגות ...אנחנו מדברים על איך המצגת צריכה להיראות ,שלא יהיה יותר מדי טקסט.
הם אוהבים להוסיף המון אפקטים  -צלילים ,קולות  -והנפשות ואני אומרת להם שזה לא
עושה את המצגת יותר טובה .להפך)R4( ".



גיליון אלקטרוני :תיאור של הדרכה לשימוש באקסל .לדוגמה" :בפעילות דרך האקסל,
הזנו נתונים ותוך כדי הם [התלמידים] ראו את הגרף  ...לפי הנתונים שהזנו)C9( ".



כתיבה בפורום :תיאור כתיבה של התלמידים בפורום כיתתי או ברשת חברתית
מותאמת .לדוגמה" :היה לי שלוש שנים פורום של הכיתה ,שניהלתי ,שממש דרך האינטרנט
הילדים היו מעדכנים מדי יום)C9( ".



חיפוש מידע :תיאור של הדרכה לחיפוש ב ,Google -ניסוח מילות חיפוש וחיפוש מידע
באופן כללי באינטרנט .לדוגמה" :כשאנחנו עושים עבודות [חקר]  ...אנחנו לומדים איך
להיכנס לגוגל ,איך לכתוב את הנושא .אם אני צריך שני נושאים ,איך אני כותב את שני
הנושאים שאני מחפש.)C8( ".



הערכת מידע  :תיאור של התייחסות למאפייני מקורות המידע והשוואה בין מקורות.
לדוגמה" :בדיוק דיברנו על זה בשבוע שעבר  ...במקרה יצא  ...שיש מידע שהוא מוסמך  ...שאתה
פותח אינטרנט ,זה לא אומר שמה שכתוב שם זה נכון .כי זה בעצם כמו מחברת חופשית של
העולם ,כל אחד כותב מה שהוא רוצה .אז צריך לשים לב ,מאיפה לקוח המידע ..מאיפה הוא
הגיע ,האם זה מתוך איזשהו מחקר ,האם מישהו כתב את זה על דעת עצמו)R1( "...



הצגת מידע :תיאור של הדרכת התלמידים כיצד לבצע פרזנטציה מוצלחת בפני קהל.
לדוגמה" :אני מלמדת אותם איך מכינים מצגת בצורה נבונה  ...לפעמים הן עומדים ומציגים
משהו והם לא מבינים מה הם קוראים .אז אני אומרת [לתלמיד]" :אין דבר כזה! אל תכתוב
את זה ,מצדי ,תכתוב מעט ,אבל תגיד משהו שאתה מבין)R1( ".



עיבוד מידע :תיאור של עיסוק בניסוח המידע על פי דרישות ומאפיינים שונים .לדוגמה:
"אני גם מאד מאד עובדת איתם בעניין של לא לעשות 'העתק הדבק' .אתם קוראים ואתם
מעבדים ...הרבה פעמים מבקשת מהם לשלב שני מקורות מידע ואיכשהו לעשות את המיזוג
של המידע .זה בעצם דורש מהם לעבד אותו ,שזה לא פשוט בכלל)C10( ".
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לוח  13מציג את סוגי המיומנויות שתוארו בחלוקה מספרית על פי בתי הספר.
לוח 13

מספר המרואיינות שתיארו הקניית מיומנויות על פי סוג ועל פי בתי ספר

בתי ספר

מיומנויות מחשב
כתיבה
מצגות גיליון
עיבוד
אלקטרוני בפורום
תמלילים

משתתף
בתכנית
התקשוב

1

---

4

---

חיפוש
מידע
6

מיומנויות מידע
הערכת הצגת עיבוד
מידע מידע
מידע
3

2

1

אינו
משתתף
בתכנית
התקשוב

5

4

1

2

8

3

1

2

סה"כ

6

8

1

2

14

6

2

3

מן הלוח ניכר כי בשני בתי הספר העיסוק בהקניית מיומנויות מחשב הוזכר פחות מאשר
העיסוק במיומנויות המידע .בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב ,הקניית מיומנות זו הוזכרה
פחות מאשר בבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב .כמו כן ,לא נזכרו כלל מיומנויות
הקשורות בתפעול המחשב ,כגון ארגון מידע ושמירתו בקבצים ובתיקיות.
באשר למיומנויות מידע – המיומנות שהוזכרה הכי הרבה בשני בתי הספר היא 'חיפוש מידע'
ולאחריה ,במרחק ניכר' ,הערכת מידע' ,בעוד 'הצגת מידע' ו'עיבוד מידע' נזכרו במידה פחותה ביותר.
בדברי המרואיינות לא נמצאו כלל תיאורים שעשויים להיחשב כעיסוק במיומנות של 'הגדרת הצורך
במידע' כגון ,ניסוח שאלות ופירוק הנושא לתתי נושאים והגדרת מושגי מפתח לפני ביצוע חיפוש).
יש לציין כי לא בוצע סיכום מספרי של הנתונים בלוח זה לפי סוג ,כיוון שבמקרים רבים
אותה מרואיינת דיווחה על הקניית מספר סוגים של מיומנויות .בהקשר זה ניתן לציין את
המרואיינות  C2, C7, R5, R3, R1כאלו שתיארו עיסוק בהקניית סוגים שונים של מיומנויות
מחשב ומידע במידה הרבה ביותר במסגרת השיעורים המקוונים.
מאחר שנמצא כי בשני בית הספר לא מופעלת תכנית מובנית לשילוב הקניית מיומנויות
מחשב ומידע במסגרת תחומי הדעת הדבר נתון לשיקול דעתה של כל מורה ומורה (ראה לעיל,
קטגוריה  - 1מדיניות בית הספר) ,נשאלת השאלה האם המרואיינות פועלות בהקשר זה על פי
תכנית אישית כלשהי? הממצאים מראים ,כי בשני בתי הספר ,רובן אינן פועלות על פי תכנית
מוגדרת ,אלא משלבות הקניית מיומנויות כאשר מבוצע פרויקט מיוחד ,שדורש זאת ,כגון ביצוע
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עבודת ח קר או באופן ספונטני ,כשהצורך עולה במהלך השיעור .כפי שתיארה מרואיינת :R5
"לפעמים  ...ילד שואל שאלה שקשורה לשיעור ,אז באופן אוטומטי אני אומרת ... :יש לנו פה גוגל .בואו
נחפש ביחד  ...ואז תוך כדי שאנחנו מחפשים את החומר ,אז אני מראה להם גם איפה כדאי לחפש".

שלוש מרואיינות – אחת מבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב ושתיים מבית הספר
שאינו משתתף בתכנית התקשוב ,טענו כי בהקשר להקניית מיומנויות מחשב ומידע הן פועלות
לפי תכנית אישית ומתכננות באילו תכנים לימודיים לשלב מיומנויות מסוג מסוים.
"לכל נושא שאנחנו מעלים ולכל דבר אני מצוותת את המשהו הנוסף ,פעם זה הכלי של פאוור-
פוינט ,ופעם זה כלי של מיזוג [ ...לדוגמה] :לפני שנתיים לימדתי את כיתה ד' ,הם עשו מצגת
על מכות מצרים ,השנה החלטתי שאני אעשה את המצגות בנושא אחר  ...אז [בנושא הזה]
עשינו סרטונים ועשינו עבודה בקבוצות)C7( ".

אולם ,גם מרואיינות אלה הבהירו כי התכנית שלהן היא אישית ,אינה נבנית בשיתוף עם
צוות ההוראה ואינה מחייבת את שאר המורים .כפי שנאמר לעיל ,בהקשר למדיניות בית הספר,
גם שאר המרואיינות מדווחות כי מידת העיסוק בהקניית המיומנויות וסוג המיומנויות ניתנת,
לבחירתו של כל מורה ותלויה ברצונו וביכולתו.
"כולם [כל התלמידים] מקבלים מיומנויות .כמה? באיזו רמה? הכול תלוי מורה .אחד מחובר
אחד לא .יש לנו מורה שהוא אלוף מחשבים ,הכיתה שלו מקבלת מחשבים מאוד יפה)C7( ".

פעילות מחוץ לגבולות הכיתה
הטכנולוגיה הדיגיטלית מאפשרת לפרוץ את גבולות הכיתה ,לבצע מטלות מתוקשבות במסגרת
עבודת -בית ,להגיש אותן באמצעות תקשורת דיגיטלית ולתת ולקבל משוב מידי .זה עשוי להיות
ערוץ נוסף לתרגול מיומנויות מחשב ומידע ,במיוחד כאשר הנגישות לעמדות מחשב בבית הספר
מוגבלת .המרואיי נות נשאלו כיצד משולבים מיומנויות מחשב ומידע במטלות לעבודת בית .כל
המרואיינות שהתייחסו לנושא זה  13 מתוך  – 18אכן מפעילות את התלמידים במטלות
מתוקשבות כחלק משיעורי הבית .בהקשר זה נמצא הבדל בין בתי הספר.
בית הספר המשתתף בתכנית התקשוב ,זכה לתקציב לצורך התקשרות עם ספק תוכן .בית
ספר זה רכש מנוי לספרים ולסביבות דיגיטליים של מט"ח המכונים 'אופק' .המנוי מאפשר לשייך
לתלמידים מטלות מתוקשבות ,כך שכאשר תלמיד נכנס לסביבת הלמידה ,הוא רואה אילו מטלות
עליו לבצע והמורה יכול לעקוב אחריו ולתת לו ציון .רוב המרואיינות בבית הספר המשתתף
בתכנית התקשוב תיארו מתן שיעורי בית בדרך זו" :אני משייכת משימות שדורשות חשיבה מסדר
קצת יותר גבוה ,כי בבית אפשר קצת יותר לחשוב ,להעמיק ,אפילו להיעזר בהורים ,שזה בעיני גם בסדר.
משימות סיכום בדרך כלל.)R8( ".
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בבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב ,לא היה קיים מנוי לספקי התוכן בהיקף כזה.
המרואיינות מבית ספר זה תיארו מתן מטלות בית הדורשות תרגול וביצוע מיומנויות תקשוב
בעיקר במסגרת פרויקטים מיוחדים כגון עבודות חקר ,או הכנה לקראת טיול כיתתי.
"אמור להיות לנו טיול מחר ,אז אנחנו מכינים את הטיול  ...נתתי למספר תלמידים לחפש
את המקומות ,לסכם על המקומות ,בוודאי יש המון המון שימוש במחשב בבית ,בעבודות
שונות ,בלהקליד ולהגיש ב)C4( ".Word -

חלק מן המרואיינות מבית ספר זה תיארו בדיקת שיעורי בית באמצעות תכתובת בדואר
אלקטרוני .כפי שתיארה אחת המרואיינות לגבי עבודת חקר" :התלמידים צריכים לשלוח לי במייל
 ...את הטיוטות  ...אני עוברת על זה ושולחת להם עם התיקונים בחזרה ,זו בדרך כלל הבדיקה העיקרית

שלי של העבודות האלה.)C9( ".

קטגוריה  :4עמידה בדרישות תכנית התקשוב
בית הספר המשתתף בתכנית התקשוב נדרש על פי מסמכי 'תכנית התקשוב' להציג 'תפוקות'
ולהגיע ל'תוצאות' (הישגים) בתמורה ל'תשומות' שסופקו לו (ראה פרק הממצאים – מדיניות
משרד החינוך) מחקרנו מתייחס לשלוש תפוקות הכוללות ממד פדגוגי .1 :שילוב תכנים מקוונים
בהוראת תחומי הדעת בכל שכבות הגיל .2 .הגשת תכנית הל"ה (הוראה-למידה-הערכה) ופעולה
על פי התכנית .3 .שילוב אוריינות מחשב ומידע בהוראה ,תוך קידום היכולת האישית של התלמיד
להשתמש במחשב לצורך מחקר ,יצירה ותקשורת (משרד החינוך 2011א' ; נספח  .)1מאחר
שהנתונים נאספו בשנה הרביעית להשתתפות בית הספר ב'תכנית התקשוב' ,נשאלת השאלה,
באיזו מידה ובאיזה אופן מבצע צוות ההוראה את התפקיד המצופה ממנו במסגרת התכנית.

שילוב תכנים מקוונים בתחומי הדעת בכל שכבות הגיל
בתחום זה תוארה פעילות רבה ,העומדת בדרישות התכנית .רוב המרואיינות משתמשות בעמדת
המורה המקוון ברוב השיעורים המתקיימים בכיתה (לוח  .)12כל המרואיינות משלבות בשיעורים
תכנים מקוונים לצורך המחשה ,הקנייה ותרגול של תוכן לימודי בתחומי הדעת .הגורמים שנמצא
כי תרמו לקידום הנושא היו:
התקנת עמדת מורה מקוון בחדרי הכיתות והפעלת אינטרנט אלחוטי בבית הספר ,כפי שעלה
מדברי רכזת התקשוב ,כשהסבירה עד כמה המורות התרגלו לאמצעי זה וזקוקות לו:
" ביום שאין להן מחשב ,או מקרן[ ,עקב תקלה] הן מרגישות שמשהו חסר להן .זה ממש הפך
להיות קביים ...הן עוברות עם התלמידים כיתה [לחדר אחר] כדי שיוכלו להשתמש [במקרן]".
.
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המדיניות שתוארה כ'מאפשרת' למורים לנהל שיעורים מקוונים ,כדברי סגנית המנהלת ,הרואה
במחשב אמצעי להעברת תוכן בדרך מהנה ומעוררת הניעה:
"אנחנו צריכים להעביר תכנים מסוימים ואם אנחנו יכולים להעביר אותם בצורה קצת
שונה ,שתגרום ללמידה אחרת ,ללמידה תוך כדי הנעה ב-ע' והנאה ב-א' ,אז עשינו את שלנו.
ואם המחשב הוא זה שגורם להם להנאה כזו ,אז זה נהדר".

ובנוסף לזאת התפתחות תובנת המורות באשר ליתרונות הרבים של שילוב אמצעים מתוקשבים
בהוראה ,כמוצג לעיל בלוח .9

הגשת תכנית הל"ה ופעולה על פי התכנית
בהקשר זה נמצא פער בין דרישות התכנית ובין הביצוע בפועל .לדברי סגנית המנהלת תכנית הל"ה
הוגשה באופן רשמי פעם אחת בלבד ,עם הצטרפות בית הספר לתכנית התקשוב" :הגשנו תכנית
הל"ה ,של התקשוב ,לפני שלוש שנים" ומאז לא עודכנה ואף לא נעשה בה שימוש לצרכים
פדגוגיים .אמנם המורות מודעות לדרישה להגיש תכנית כזו ולפעול על פיה ,אך רובן הגדול (פרט
למרואיינת  ,)R3מבהירות כי אינן עושות זאת בפועל .כפי שציינה מרואיינת :R1
"הגשנו [תכנית הל"ה] .אבל זה היה נורא כזה ,בשבילי ,סתם עניין טכני .רצו שאני
אעשה וי ,אז עשיתי וי .שום דבר משמעותי לא קרה עם זה" (.)R1

לדברי רכזת התקשוב קשה מאד לפעול על פי התכנית ,עקב העומס שמשרד החינוך מטיל על בתי
הספר בנושאים שונים:
"משרד החינוך מנחית המון דברים ...אני יודעת שגם בתוך תכניות הלימודים שהמורות בנו היה צריך
להכניס את זה [תכנית הל"ה] ,אבל בין 'צריך' ובין 'לקיים' ,יש קצת פער".

שילוב אוריינות מחשב ומידע בהוראה
בהקשר זה נמצא פער בין דרישות התכנית ובין הביצוע בפועל ,כפי שתיארו המרואיינות ,בעיקר
בהקשר להקניית מיומנויות מחשב ומידע לתלמידים .על פי התכנית ,המורים נדרשים להקנות
לתלמידיהם יכולת להגדיר את צרכי המידע ,לחפש מידע ,להעריך מידע ולמזג רעיונות ומושגים
בעקבות המידע שנאסף .ידע התלמידים בתחום אמור להצטבר ולהתפתח משנה לשנה ,והדבר
אמור להתבטא במדידת הישגי התלמידים בתום התקופה (משרד החינוך 2011א' ; נספח .)1
בפועל נמצא כי לא קיימת ,וממילא לא מופעלת ,תכנית בית ספרית בהקשר זה.
הישגי התלמידים לא נמדדו בתום שלוש שנים להצטרפות בית הספר לתכנית התקשוב ,או
במהלך שנים אלה .מנהלת בית הספר טענה כי רכזת התקשוב לומדת על יכולות התלמידים לפי
מה ש"היא רואה בשטח" ומתאימה את תכנית הלימודים לתובנה זו .רכזת התקשוב הודתה כי
אכן לא נהוג לבצע מיפוי מסודר של ידע התלמידים והסבירה זאת בכך שממילא לא מתקיימת
הקנייה מוסדרת של אוריינות מחשב ומידע בבית הספר ולכן אין טעם בביצוע המיפוי:
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"המחוז [משרד החינוך] הוציא טפסים למיפוי לפי שכבות גיל ואז כל תלמיד היה צריך לסמן
מה הוא יודע .אבל זה היה כל כך לא רלוונטי לתת להם [לתלמידים] ,כי זה הרי לא כל כך
קורה פה [בבית הספר] בצורה רציפה".

גם המורות עצמן אינן נוהגות להעריך באופן רשמי את הידע והמיומנויות של תלמידיהן
באוריינות מחשב ומידע .כפי שהסבירה מרואיינת :R4
"זה לא מתבצע באופן מסודר .אין על זה ציון .אם מתוך כיתה של  30תלמידים 15 ,מצליחים
לחפש מידע כמו שאני רוצה ומסבירה להם ,זה טוב מאד .אבל אין מבחנים בנושא הזה .לא
נותנים להם ציון על זה בתעודה".

מאחר שלא מתקיים תיאום בין צוות המחנכות בשכבת הגיל ,או בין המחנכות בשכבות הגיל
השונות ,נמצא כי כ ל מורה משלבת הקניית מיומנויות מחשב ומידע על פי ראות עיניה ועל פי
יכולותיה האישיים .מתיאורי חלק מן המרואיינות עולה כי הן אכן עוסקות בנושא במידה
מסוימת ,אך עיסוק זה לא תואם את דרישות התכנית להקניה מסודרת של מיומנויות על פי
שכבות גיל .הקניית המיומנויות מתבצעת בעיקר בכיתות הלימוד ,כאשר לרשות המורה
והתלמידים עמדת מחשב אחת בלבד ומיעוטה בחדר המחשבים .כתוצאה מכך ,לא ניתנת
לתלמידים הזדמנות לתרגל את המיומנויות בליווי מורתם .המורות שבכל זאת מקדישות זמן
לנושא ,עוסקות בעיקר בחיפוש מידע והצגת מידע ,מעט מאד בהערכת מידע וכלל אינן עוסקות בשלב
המכונה 'הגדרת הצורך במידע' (ראה לוח .)13
צרימה זו באה לידי ביטוי בדברי המרואיינות ,כאשר תיארו תחושה של פער ואפילו שבר
בין הדרישות והציפיות של משרד החינוך ובין האפשרות לממש בפועל ציפיות אלה .חלקן ביקשו
כי תוקדש מחשבה מעמיקה לתהליכים וכי תוצע לבתי הספר תכנית לימודים הולמת .בהקשר זה
הודגש במיוחד הקושי ליישם את התכנית ,שאינה מגובשת דיה ואינה מספקת תשתיות
מתאימות ,כפי שתיארה אחת המרואיינות:
"הוציאו את התכנית [תכנית התקשוב] ,מה שנקרא' ,רתמו את העגלה לפני הסוסים'! הכניסו
את התכנית לפני שהמערכת פיזית ,התשתיות ,היו מוכנות לעניין הזה ואז ,מה שקורה,
שהרבה פעמים זה מרחיק חלק מהצוות מלהתעסק בזה ולגעת בזה)R1( ".

לוח הזמנים הקצר נתפס כדרישה בלתי אפשרית ,התורמת לקושי ביישום התכנית כולה,
כפי שהסבירה רכזת התקשוב:
"זה לא מספיק זמן! לתהליך לוקח זמן עד שהוא מצליח .שנה וחצי היינו צריכים להתעסק
רק עם התנגדויות ...של מורות .כל תהליך ,כל שינוי  ,לוקח לו זמן".
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קטגוריה  :5מאפייני מורים המשלבים תקשוב ואוריינות מידע בהוראה
בניתוח הראיונות זיהינו ,בין שמונה-עשרה המרואיינות משני בתי הספר ,חמש מורות שניתן
להגדירן כעוסקות בהקניית מיומנויות מחשב ומידע באופן ניכר יותר ממרואיינות אחרות .שתים
מבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב ) R5ו )R3 -ושלוש מבית הספר שאינו משתתף בתכנית
התקשוב ( C7 ,C2ו .)C9 -ניתוח הממצאים העלה כי מורות אלו גם משתמשות בעמדת המורה
המקוון בכל השיעורים וגם עוסקות בהקניית מיומנויות מחשב ומידע במידה רבה ( לוח  11ולוח
 . )13נשאלת השאלה מה מאפיין מורות אלו?
הממצאים מעלים כי מדובר בשילוב בין ארבעה גורמים :ותק וניסיון בהוראה ,התנסות
בתפקיד הדורש הכרה מעמיקה של תחום התקשוב ,הכשרה מתאימה ומתמשכת ,והניעה גבוהה
לקידום התחום .כאשר ארבעת הגורמים מתקיימים יחדיו ,הם עשויים לתרום לפיתוח מורה בעל
מסוגלות עצמית גבוהה ,המשלב בהצלחה אוריינות מחשב ומידע בהוראה.

ותק וניסיון בהוראה
מחקרים שבוצעו בראשית ימי הטמעת הטכנולוגיה בחינוך הרבו לעסוק בחששם של מורים
משילוב הטכנולוגיה בהוראה ובעיקר בחששם של מורים ותיקים ,שנתפסו כמי שמתקשים
להתחבר לחידושים טכנולוגיים ) .(Lam, 2000; Rosen & Weil, 1995מחקר  ICILSמצא כי,
בחלק מן המדינות המשתתפות ,מורים ותיקים גילו עמדות פחות חיוביות ופחות ביטחון
ביכולתם לשלב תקשוב בהוראה ,בהשוואה למורים צעירים ) .(Fraillon et al., 2014גם בין
המרואיינות במחקרנו העלו חלק מן המורות הצעירות טענה מסוג זה" :יש לנו מורים נהדרים ,שהם
בעשור החמישי והשישי לחייהם ולא בטוח שהם יכולים לשלב את זה[ .את התקשוב] בשלב זה ,בגילם"

( .)C4אולם מניתוח הממצאים עולה ,שארבע מתוך חמש המורות המשלבות בהצלחה תקשוב
ואוריינות מידע ,הן בעלות ותק ארוך בהוראה (מעל  20שנה) ואחת הנה בעלות ותק בינוני בהוראה
(שבע שנים) .אמנם ,בקצה השני של הרצף ,נמצאו שלוש מורות בעלות ותק ארוך או בינוני,
שדי ווחו כי כלל אינן עוסקות בהקניית מיומנויות מחשב ומידע ,אך אלו הן גם אותן מרואיינות
שהצהירו כי הן מתחברות לחידושים הטכנולוגיים באופן כללי רק במידה מסוימת .לעומת זאת,
שתיים מתוך שלוש המורות בעלות ותק ההוראה הקצר ביותר ( C4ו –  (C5דיווחו כי על אף
העובדה שהן מחוברות לחידושים טכנולוגיים במידה רבה ,הן כלל אינן עוסקות בהקניית
מיומנויות מחשב ומידע במסגרת השיעורים המקוונים.

ניסיון בתחום התקשוב
ניסיון בהוראה באופן כללי הוא תנאי חשוב להצלחה .אולם מחקרנו מעלה כי תנאי נוסף הוא
ניסיון ממוקד בתחום שילוב התקשוב בהוראה ,בתפקיד הכרוך בריכוז תקשוב ,או בהובלת
מיזמים מתוקשבים בבית הספר .ארבע מתוך חמש המרואיינות ,שזוהו במחקר כמשלבות
בהצלחה תקשוב ואוריינות מידע ,שמשו בעבר כרכזות תקשוב (בבית הספר הנוכחי ,או בבתי ספר
אחרים) והחמישית שימשה כרכזת תקשוב בעת איסוף הנתונים .נראה כי ההתנסות בתפקיד,
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הדורש שילוב בין שליטה גבוהה בטכנולוגיה ,יכולת הדרכת הצוות בתחומים אלה ועיסוק מרובה
בפדגוגיה דיגיטלית ,תורם רבות להבנת חשיבות העיסוק בתחום .הכלים שרכשה רכזת התקשוב
והתנסותה בתחום ,באים לידי ביטוי בתפיסת התפקיד שלה ובתפקודה כמורה בפועל ,גם לאחר
שחדלה לשמש בתפקיד זה .מרואיינת  R3התייחסה לכך כאשר תיארה את המעבר מעבודתה
בבית הספר אחר ,בו שימשה כרכזת תקשוב ,לבית הספר זה ,בו היא עובדת כמחנכת כיתה ו':
"בעצם נכנסתי ללמד פה כשהישוב נכנס לתכנית התקשוב ...מאד שמחתי  ,כי אני מאד
מחוברת לתחום .המשכתי גם את תהליכי ההוראה שלי כרכזת התקשוב והמחשבים [בבית
הספר הקודם] ושמחתי על עצם זה שהישוב קיבל את התכנית".

הכשרה ופיתוח מקצועי
חמש המרואיינות ,שעוסקות בהקניית אוריינות מחשב ומידע במידה רבה ,רואות את ההכשרה
המתמדת כצורך חיוני ומתמשך .כולן השתתפו בהשתלמויות מקצועיות מתוקף תפקידן .בנוסף
הן בוחרות להמשיך ולהתפתח בתחום ,הן במסגרות פורמליות והן בלמידה עצמית .כפי שתיארה
מרואיינת " :C7אני כל הזמן בלמידה ,זה תחום שכל הזמן לומדים בו .אני מרגישה גם שאני לא יודעת

הכול ,שיש אינסוף ללמוד פה" .הן מתייחסות לכלים הניתנים בהכשרה המקצועית כאל גירוי
ללמידה נוספת ,ואינן מצפות ללמוד במסגרת ההשתלמות את הנושא על בוריו:
"מה שלמדתי [בהשתלמות] הלכתי ועשיתי עם עצמי יותר .חיפשתי עוד חומרים .לקראת
השיעור הבא ידעתי מה הנושא  ...כי [בהשתלמות] זה רק 'על קצה המזלג' ומשם והלאה זה
תלוי בכמה אני מוכנה להשקיע")C2( .

הניעה ומסוגלות עצמית
במחקרנו נמצא אצל רוב המרואיינות יחס חיובי לטכנולוגיה ,באופן כללי וכולן הדגישו את
היתרונות הגלומים בשילוב אמצעים מתוקשבים בהוראה .עם זאת ,חמש המרואיינות מגלות
כלפי נושא זה יחס נלהב באופן יוצא דופן ,המעיד ,כשלעצמו על ההניעה והחיבור האישי שלהן
לנושא ,כפי שהעידה מרואיינת :C9
"אני מחוברת לזה ברמ"ח אבריי  ...אני ממש אוריינית תקשוב  ...אני צריכה שהכול יהיה לי
במחשב .אני כל הזמן עם המחשב והסמארטפון  ...עם האימיילים עם המסמכים המשותפים ...
אני מאוד אוהבת ,כל דבר הכי חדש אני קודם כל מורידה לכל מיני מקומות"
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מנקודת מבטן של מורות אלה ,ההתפתחות הטכנולוגית מובילה לתהליך שהוא כורח
המציאות .הן רואות בשילוב התקשוב בהוראה גורם חיובי ביותר ,מהפכני ובלתי הפיך:
"אי אפשר בלי זה .אני אומרת שהשילוב של המחשב בהוראה זה בעצם סוג של אבולוציה .כי אם
התחלנו פעם בלוח וגיר ועברנו לטוש עם הלוח עכשיו זה הפך להיות המחשב והמקרן")R5( .

ההניעה מתורגמת אצלן לעשייה מידית מול התלמידים .ניכר כי הן רואות עצמן אחראיות
לקידום הנושא באופן אישי ,תוך ניצול האפשרויות שהמערכת מעמידה לרשותן ,ואינן ממתינות
להנחיה מממוסדת .כפי שסיפרה מרואיינת " :C7כל שנה אני מוצאת איזה מקצוע שהילדים לא
מחוברים ולא אוהבים ואני מלמדת [בשילוב תקשוב] ככה אני מוצאת איזה משהו שיקשור אותם" .

ומרואיינת  R3העידה על תגובתה הנלהבת ,כאשר הוצע למחנכות לקבל מחשב נייד אישי ,עם
הצטרפות בית הספר לתכנית התקשוב:
"הייתי המורה הראשונה שלקחה את הלפטופ מהמועצה וניסיתי מהר מאד להכניס את הכלים
הדיגיטליים לתוך הכיתה ולא רק להשאיר אותם בחדר המחשבים".

לסיכום :בקרב מורות אלה נמצא מתאם גבוה ביותר בין תפיסת התפקיד והביצוע בפועל.
הן נלהבות משימוש בכלים חדשים ,מודעות לחשיבות של הקניית המיומנויות במסגרת השיעור
מקוון ומפתחות לעצמן פרקטיקות הוראה המשלבות בין צרכי התלמידים לצרכי ההוראה .הן
מגלות מסוגלות עצמית גבוהה ,בטוחות ביכולתן ורואות עצמן כבעלות יכולת וידע מקצועי
מתאים ולכן הן סבורות כי כל מורה מסוגל לפתח את היכולות הנדרשות לשם כך.
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דיון בסוגיות הקשורות להוראת אוריינות מידע
מטרת המחקר בהקשר להוראת אוריינות מידע הייתה לשרטט תמונת מצב ההוראה של אוריינות
מידע בבתי ספר יסודיים בנקודת זמן מסוימת ,ולברר מה המורים מלמדים בתחום זה ,על רקע
הדרישות שהוגדרו ב'תכנית התקשוב' .בפרק הממצאים נערכה השוואה בין בית ספר המשתתף
בתכנית התקשוב לבין בית ספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב ,מבחינת מדיניות הנהלת בית
הספר ובהמשך תוארה תפיסת תפקיד צוות ההוראה והאופן בו מיושמות בפועל המדיניות
ותפיסת התפקיד ש זוהו .כמו כן נבדק באיזו מידה מולאו דרישות תכנית התקשוב בהקשר
להוראת אוריינות מידע בבית הספר שהצטרף לתכנית התקשוב והוצגו מאפיינים של מרואיינות
שנמצא כי הן נוטות לשלב אוריינות מידע בהוראה ,יותר ממרואיינות אחרות .הדיון בסוגיות אלה
עוסק בהסבר הממצאים ,תוך התייחסות למחקרים אחרים ולמדיניות משרד החינוך במסגרת
'תכנית התקשוב'.

דרישות 'תכנית התקשוב' מול ביצוע בפועל
ניתוח הממצאים העלה כי בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב יושמה הדרישה לשלב תכנים
מקוונים בתחומי הדעת בכל שכבות הגיל .לעומת זאת ,לא יושמה הדרישה לפתח תכנית הל"ה ולפעול
על פיה והדרישה לשלב הקניית אוריינות מחשב ומידע בתכנית הלימודים.
בהתבסס על מודל  TPACKניתן לומר שנטיית צוות ההוראה לשלב תכנים מקוונים
בתחומי הדעת מצביעה על רמה גבוהה של ידע פדגוגי בתחום התוכן ( ,(PCKבדומה למה שמצאו
אבידב-אונגר וארזי-כהן ( ,)2014ואף על רמה גבוהה של ידע טכנולוגי ( .(PKממצא זה תואם
לממצאים שהוצגו במחקרי משרד החינוך אודות תכנית התקשוב (דיין ומגן-נגר ;2013 ,מגן-נגר
ואחרים ;2014 ,פלד ומגן ;2012 ,רותם ואחרים ,)2013 ,וכן לממצאי מחקר ההערכה של ראמ"ה,
המצביעים על עלייה בתחושת המסוגלות של המורים (משרד החינוך2015 ,א') .ואכן ,במחקרנו
נמצא כי גם בבית הספר שאינו משתתף התכנית התקשוב חלה התפתחות דומה ,לאחר שגם שם
הותקנו תשתיות מתאימות וננקטה מדיניות המעודדת את המורים לנהל שעורים מקוונים.
עם זאת נראה כי התקדמות צוות ההוראה בתחום השימוש בטכנולוגיה לצורך העשרת תוכן
לימודי ,לא תורגמה למהלכים ארגוניים הכוללים פיתוח תכנית הל"ה ויישומה תוך שילוב הקנייה
של מיומנויות מחשב ומידע בהוראה ,כפי שנדרש ב'תכנית התקשוב' .שינוי מסוג זה דורש שינוי
פרדיגמה ,המוביל לשינוי במהות ההוראה (זוהר .)2011 ,ייתכן שכדי ליישם מהלכים מסוג זה
נדרשת הכוונה מלמעלה על ידי הנהלת בית הספר ועל ידי משרד החינוך ,תוך הפעלת מודל של
'חדשנות כוללת' ( .)Avidov-Ungar & Eshet-Alkakay, 2011מחקרנו העלה כי מודל זה אינו
מיושם בבתי הספר שנבדקו .המרואיינות עצמן הצביעו על הצורך בהכוונה מלמעלה כאשר ביקשו
כי הגורמים האמונים על הנושא במשרד החינוך יתייחסו לתחום זה כאל תהליך ממושך ומורכב,
יקדישו לו מחשבה מעמיקה ,יפתחו תכנית הלימודים הולמת ,יפיצו אותה בבתי הספר ,וידאגו
להדרכה מקצועית שוטפת (ראה לעיל ,קטגוריה .)2.2
אכן ,מ בחינת הפרסומים והמחקרים של משרד החינוך ,לא ברור האם בוצעה הערכה
ממוסדת על אופן ביצוע התכנית בפועל בבתי הספר ,ואם כן ,האם קיים תהליך של הפקת לקחים
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ומתן תמיכה לבתי הספר המתקשים ביישום התכנית ובעיקר בהיבט הפדגוגי שלה .במחקרנו לא
נמצאה עדות ישירה לתהליכי הערכה ופיקוח מסוג זה .במחקרים שפרסם משרד החינוך (דיין
ומגן-נגר ;2012 ,רותם ואחרים ,)2013 ,דווח כי נתונים על היקף ביצוע התפוקות נאספים בעזרת
מדריכי התקשוב במחוזות ,אשר מתפקידם להעריך פעולות שמתקיימות במסגרת התכנית בבתי
הספר שבאחריותם .במחקרים אלא מוצגים דיווחים מספריים אודות מספר השיעורים המקוונים
ומספר עמדות המחשב שהותקנו ואין התייחסות לגיבוש התכנים ולמבנה השיעורים המקוונים,
האמורים להיכלל בתכניות הל"ה ,או לקשיים בהם נתקלים המורים ,שאמורים לבצע תכניות אלה.
גם מחקר ההערכה של ראמ"ה מסתפק בדיווחים מספריים בלבד בהקשר זה (משרד
החינוך2015 ,א')  .למעשה ,המושג 'תכנית הל"ה' אינו נזכר כלל בדו"ח המחקר .המושג 'הוראה-
למידה -הערכה' ,נזכר פעמיים בלבד ,בהקשר לתפוקות הנדרשות מבתי הספר ,אך הדו"ח אינו
מתייחס להגשת תכניות הל"ה ,היקפן ,תכולתן והשיטות בהן מיושמת הוראת המורים בעזרת
תכניות אלה .יש לציין כי גם מחקר  ICILSבדק בעיקר נתונים מספריים ,כגון מספר הפעמים
בשבוע שמורים משתמשים במחשב לצרכי הוראה ,משך הזמן שעבר מאז החלו לעשות שימוש
במחשב להוראה ויישומים בהם השתמשו בכיתה ( .)Ainley et al., 2016מכאן שלא ניתן ללמוד
ממחקר זה על תהליכי הערכה המבוצעים בבתי הספר ,או על ידי מערכות החינוך הממסדיות ,שנועדו
לבדוק כיצד משולבת בפועל אוריינות מחשב ומידע ( )CILבתהליכי הוראה-למידה-הערכה.
ייתכן שבהקשר זה רצוי לבצע מחקר עומק שיעמוד על איכות תהליכי ההל"ה ולא יתמקד
בדיווחים מספריים בלבד .זוהר ( )2011עמדה על צורך זה כבר בתחילת יישומה של תכנית
התקשוב ,כאשר הצביעה על חשיבות הפיתוח וההפעלה של כלי מדידה והערכה הולמים ,הן ברמת
המורה והן ברמת התלמיד.

השוואה בין בתי הספר
לתרבות הארגונית של המוסד החינוכי השפעה מכרעת על הנעת תהליכים פדגוגיים והטמעתם
) .)Avidov-Ungar & Eshet-Alkakay, 2011; Kalaš., et al, 2012הממצאים העלו כי קיים
דמיון רב במדיניות שנוקטת ההנהלה בשני בתי הספר .שילוב אוריינות מחשב ומידע בהוראה
נתפסים כגורמים בעלי חשיבות רבה ,אשר יש לקדמם הן ברמת ההוראה והן ברמת הלמידה.
האמצעי העיקרי להגשמת תפיסה זו התבטא בהתקנת תשתיות – אינטרנט אלחוטי ברחבי בית
הספר ,עמדות מורה מקוון בכיתות הלימוד וחדר מחשבים.
הגישה המזמנת לצוותי ההוראה שימוש באמצעים מתוקשבים ,נמצאה כבעלת השפעה
מסוימת על תפוצת השימוש .עם זאת ,בדומה למה שמצאה פיטרסה ( )2011במחקרה על מוסדות
אקדמיים ,תנאי זה אינו מספיק ליצירת שינוי תרבותי-ארגוני לאורך זמן .נדרשים תהליכי בקרה
ופיתוח לצד עידוד יזמה וחדשנות .מחקרנו העלה כי בשני בתי הספר לא בוצעו תהליכים מסוג זה.
אין מעקב מסודר אחר אופן השימוש בטכנולוגיה ולא מתקיים דיון אודות המשמעויות הדידקטיות
והפדגוגיות שלה לפיתוח ההוראה .כמו כן ,לא מתבצעת הערכה לשם למידה אודות הידע שרכשו
התלמידים בעקבות השימוש בטכנולוגיה.
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בחינת מדיניות השימוש בתשתיות העלתה כי נמצא הבדל אחד בין בתי הספר בהקשר לאופן
השימוש בחדר המחשבים :בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב המחנכות בוחרות מתי לקיים
שיעורים בחדר המחשבים ונמצא כי רובן אינן נוהגות לעשות זאת .לעומת זאת ,בבית הספר שאינו
משתתף בתכנית התקשוב מחויבים מחנכי הכיתות לקיים אחת לשבוע שיעור בחדר המחשבים,
על פי מערכת שעות קבועה .אולם נוהג זה לא השפיע על תפיסת התפקיד של המרואיינות ועל
דרכי ההוראה שלהן .בחינת פרקטיקות ההוראה הנהוגות בחדר המחשבים ,העלתה כי השיעורים
המתקיימים בו משמשים בעיקר לתרגול תכנים מתחומי הדעת ופחות לצורך הקניית מיומנויות
מחשב ומידע  .מכאן שנוהג זה ,החשוב כשלעצמו ,איננו מבטיח שמשאב זה ינוצל לפיתוח
מיומנויות מחשב ומידע ורצוי לכוון למטרה זו במסגרת תכנית לימודים הולמת ,כפי שנמצא
במחקרים קודמים (מלמד וגולדשטיין.)Saavedra & Opfer, 2012 ;2017 ,
בחינת תפיסת התפקיד של המורים בהקשר להוראת אוריינות מידע ,העלתה כי נמצא
הבדל אחד בלבד בין בתי הספר ,במענה לשאלה מי צריך ללמד אוריינות מידע :בבית הספר
המשתתף בתכנית התקשוב רוב המרואיינות בעד 'הגישה המשלבת' ()Fraillon & Ainley, 2013
וסבורות כי ראוי להטיל את התפקיד עם כל מורה ,אשר ישלב אותו בהוראת תחום הדעת .לעומת
זאת ,בבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב רוב קטן של המרואיינות מאמץ את 'הגישה
הכללית' וסבורות שיש להטיל את התפקיד דווקא על מורה מקצועי (.)Eisenberg et al., 2004
נראה כי בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב אימצו את מדיניות משרד החינוך בהקשר זה
(משרד החינוך ,)2013 ,על אף הקשיים שהתגלו ביישום בפועל .יש לציין כי המנהלות בשני בתי
הספר תומכות באופן תיאורטי בגישה המשלבת ,אך מן המחקר עולה כי קיים פער בין עמדתן זו
ובין הגישה שנקטו בפועל ,מאחר ששתיהן בחרו להפעיל תכנית מיוחדת להקניית מיומנויות
מחשב ומידע על ידי מורה ,או מדריך מקצועי.
ניתן לקשר את ההסבר למיעוט ההבדלים בין בתי הספר לממצא המתואר בסעיף הקודם,
לפיו בית הספר המשתתף בתכנית התקשוב מיישם באופן חלקי בלבד את המדיניות לה נדרש
בתחום זה .לעומת זאת ,בבית הספר שאינו משתתף בתכנית ,הותקנו תשתיות תואמות לאלו
שהותקנו בבתי הספר המשתתפים בתכנית והמורים השתתפו בהשתלמויות מטעם משרד החינוך.
כתוצאה מכך נמצאה קרבה רבה בין מדיניות בתי הספר ,תפיסות המורים ותפקודם בפועל.

תפיסת התפקיד מול ביצוע בפועל
מחקרים שעסקו בגורמי ההצלחה של רפורמות חינוכיות מצאו כי איכות המורים ושיטות
ההוראה בהן הם נוקטים ,הם הגורמים החשובים ביותר להצלחה ,או לכישלון ,של רפורמות
חינוכיות (זוהר ;2011 ,מיודוסר ואחרים ;2006 ,משרד החינוך2015 ,ב') .גם במחקרנו נמצא כי
ההבדלים בין המרואיינות אינם נובעים מסוג בית הספר ,אלא מושפעים במידה רבה מן הרקע
האישי של כל מורה ,אישיותה ואופן תפקודה .היכולת לקדם את הטמעת מיומנויות המחשב
וה מידע בהוראה ,תלויה במורים כיחידים ,ברצון ,ביכולת ובעניין של כל מורה ומורה (ודמני,
 ,)Warschauer, 2007 ;2012יותר מאשר במדיניות בית הספר ,או במדיניות משרד החינוך .כפי
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שהבהירה מרואיינת ,C7שהתגלתה כבעלת הניעה גבוהה במיוחד" :זהו שגעון של מורה! זה לא

יעזור!" .מנקודת מוצא זו בדקנו מהי תפיסת התפקיד של חברות צוות ההוראה שהשתתפו
במחקר ,מול הביצוע בפועל של תפיסה זו.
בבחינת תפיסת התפקיד מול דרכי ההוראה נמצאו מספר פערים וקשיים .הניתוח המוצג להלן
מציג את הפערים שהתגלו ואת הגורמים להיווצרותם.

הבנת יתרונות השימוש בטכנולוגיה ללא שינוי בדרכי ההוראה
משתתפות המחקר רואות בשילוב הטכנולוגיה בהוראה חלק מן הזהות המקצועית שלהן .כפי
שנמצא במחקרים קודמים (משרד החינוך 2015א; ,)Sangra & González-Sanmamed, 2011
כל המרואיינות רואות בעמדת המורה המקוון ,המותקנת בכיתת הלימוד ובחיבור החופשי
לאינטרנט ברחבי בית הספר ,כלים בעלי יתרונות עצומים ,הן למורים והן לתלמידים .על פי
תפיסתן ,אמצעים אלה תורמים לשינוי בדרכי ההוראה שלהן וכתוצאה מכך גם משפיעים לטובה
על למידת התלמידים .ממצא זה עולה בקנה אחד עם ממצאי מחקר ההערכה שבצעה ראמ"ה
במהלך שלוש השנים הראשונות לביצוע תכנית התקשוב (משרד החינוך2015 ,א') .נוסף לכך נמצא
כי רוב המרואיינות מבינות את חשיבות העיסוק בהקניית מיומנויות מחשב ומידע .רובן הגיעו
לתובנה ,שנמצאה במחקרים שונים ,כי 'ילידות דיגיטלית' אינה מהווה תנאי טבעי לרכישת הידע
והכישורים הנדרשים להתפתחות התלמידים כ'אורייני מידע' ולכן נדרשת מעורבות המורה
כמתווך בהקשר זה (דרור וסער.)Çoklar, Yaman, & Yurdakul, 2016 Šorgo. 2016 ;2012 ,
מאידך ,נמצא כי המרואיינות אינן מבחינות במידה מספקת בין אופן השימוש בכלים
הטכנולוגיים ובין השינוי המהותי ,המתבקש בדרכי ההוראה .אמנם כולן משתמשות ,בצורה זו
או אחרת ,בעמדת המורה המקוון כדי להקרין מצגות ,סרטונים ודפי מידע לצורך הקנייה,
המחשה ותרגול של תוכן עיוני-לימודי .אך בחינת יישום ההוראה ,כפי שתואר בפועל אצל רובן,
איננו מצביע על שינוי מהותי ,אלא על שימור של דרכי ההוראה המסורתית (מיודוסר ואחרים,
 ;2009מלמד .)Bruce, 2004; Erstad, Eickelmann, & Eichhorn, 2015 ;2010 ,פער זה בא לידי
ביטוי גם בקושי שנמצא אצל רוב המרואיינות להסביר מה פירוש המושג 'אוריינות מידע'  ,בדומה
לממצאים של שטוקמן וקולינס ( .)Stockham & Collins, 2012במחקרם על פרחי הוראה .זאת על
אף הציפייה כי לפחות המורות המלמדות בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב ידעו להסביר מושג
זה .אמנם ,לאחר שהוצגה בפניהן הגדרת המושג ,כולן הסכימו כי יש חשיבות רבה לעסוק בתחום זה
ולשלבו בהוראה ,אך עצם העובדה שרובן לא הכירו את המושג ,מהווה אינדיקציה לפער בין התפיסה
התיאורטית ובין הביצוע בפועל.

חוסר מודעות לצורך בהעברת מיומנויות מידע לתלמידים
הממצאים העלו כי השימוש בטכנולוגיה להוראה מקובל על כלל המרואיינות אינו נתפס עוד
כחדשנות לשמה (מיודוסר ואחרים ;2006 ,מלמד .)2010 ,מן המחקר עולה כי בשלב הכנת השיעור
רוב המורות מבצעות תהליכים המשלבים אוריינות מידע  מגדירות את צרכי המידע ,מחפשות
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תכנים לימודיים ,מעריכות את הממצאים ובוחרות תכנים הולמים לצורך ,אם כי ,כפי שנמצא
במחקר אחר ,הן עושות לשם כך שימוש בעיקר במנועי החיפוש הפופולריים (et al., 2017
 .) Bougatzeliעם זאת ,נמצא כי חיפוש המידע בשלב הכנת השיעור נועד בעיקר לאיתור תכנים
עיוניים-לימודיים והמורות אינן מייחסות חשיבות לאיתור חומרי לימוד שיסייעו לפתח את
מיומנויות המחשב והמידע בקרב תלמידיהן .נראה כי בדומה לפער שנמצא במחקרים בהקשר זה
בקרב תלמידים ( ,)Allison, Laxman, & Lai, 2016, Herring, 2010גם בקרב המורים אין די
מודעות לחשיבות ההעברה של מיומנויות מתחום ידע אחד לתחום אתר ( Stockham & Collins,
 .)2012המורות אינן מודעות במידה מספקת לחשיבות של העברת המיומנויות ,בהן הם
משתמשות לצורך הכנת השיעור המקוון ,לתלמידיהן ולא פיתחו בהקשר זה 'תרבות של העברה'.
זאת על אף כי כבר בראשית תקופת השימוש באינטרנט הוכח כי יכולת התלמידים לשלב בתוצרי
הלמידה שלהם מידע מן הרשת ,מושפעת במידה רבה משיטות ההוראה שנוקטים מוריהם
(.)Bowler, Large, & Rejskind, 2001

שימוש מוגבל בחדר המחשבים לצורך הקניית מיומנויות ותרגולן
רכישת כישורים ומיומנויות ,המקדמות אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע ,נתרמת רבות מלמידה
על פי תכנית ייעודית ומובנית לנושא זה ומביצוע תרגילים בתחום ( ;Kong, 2014; Sun et al., 2013
 .)Serrell, 2009חדר המחשבים הבית ספרי נועד לאפשר לתלמידים לתרגל את הכישורים
והמיומנויות שרכשו .הממצאים מעלים כי בשני בתי הספר משמשים השיעורים בחדר המחשבים
בעיקר לעיסוק בפעילויות מתוקשבות המקדמות תכנים לימודיים ,כפי שתיארה אחת המראיינות:
"רוב הזמן השעורים ב[חדר] המחשבים קשורים למקצועות הלימוד" ( .)C5מורות מועטות מקצות חלק
מזמן השיעור לצורך הקניית מיומנויות מחשב ומידע ,ותרגולן.

עיסוק מוגבל בהקניית מיומנויות מחשב ומידע
רוב המרואיינות סבורות כי כל מורה יכול לעסוק בהקניית מיומנויות מחשב ומידע ואינן רואות
צורך בהעסקת מורה מקצועי בתחום זה .גם בהקשר זה נמצא פער בין תפיסת התפקיד ובין
הביצוע בפועל (ראה לעיל קטגוריה  – 3.2מידת העיסוק במיומנויות) .תפיסה זו אף שונה
ממחקרים שהוכיחו שתכנית לימודים ייעודית ,שמבצעים מורים מומחים בתחום ,או בשיתוף
פעולה בין מומחים למורים כלליים ,תורמת רבות לחיזוק אוריינות המידע והחשיבה הביקורתית
של התלמידים (.)Chu et al., 2011; Kong, 2014; Mokhtar et al., 2008
מידת העיסוק במיומנויות אינה מצביעה בהכרח על אופן העיסוק בהן ועל שיטת ההוראה.
מסמכי המדיניות של משרד החינוך ( ,משרד החינוך ,)2013 ,כמו גם המחקרים שנערכו מטעמו,
הדגישו את הצורך לשלב בהוראה הקנייה של אוריינות מחשב ומידע תוך הפעלת שיטות הוראה
המדגישות הבניית ידע (דיין ,מגן-נגר ,ונחמיה .)2013 ,מן הראיונות שנערכו עם צוות ההוראה
נראה כי גם המורות שעוסקות בכך במידה רבה ,אינן עושות זאת על פי תכנית לימודים מובנית.
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רוב המרואיינות הבהירו כי אינן מתכננות מתי וכיצד לשלב אוריינות מידע בשיעורים המקוונים
וא ינן נותנות את הדעת על תכנון מובנה של הקניית מיומנויות אלה לאורך שנת הלימודים ,באופן
שיתרום להבניית הידע של התלמידים.
העיסוק במיומנויות הקשורות באוריינות מידע נעשה ,ברוב המקרים ,באופן ספונטני ,כאשר
מתעורר צורך ,כשעולה שאלה מצד אחד התלמידים ,או כתגובה להתנהגות תלמידים .כפי
שתיארה אחת המרואיינות" :לפעמים...ילד שואל שאלה שקשורה לשיעור ,אז באופן אוטומטי אני
אומרת...:יש לנו פה גוגל .בואו נחפש ביחד...ואז תוך כדי שאנחנו מחפשים את החומר ,אז אני מראה להם גם

איפה כדאי לחפש" ( .)R5ממצא דומה תואר במחקר בקרב מורים ביוון ,שמצא כי רובם עוסקים בנושא
בצורה לא מתוכננת ,או במסגרת פרויקטים מיוחדים וחד פעמיים בלבד (.)Togia et al., 2014
בהקשר להקניית מיומנויות מחשב נמצא כי המרואיינות מלמדות בעיקר עיבוד תמלילים
( ,)Wordוהכנת מצגות (פאוור-פוינט) .מיומנויות אלה מקושרות בדרך כלל לפרויקטים חד
פעמיים כגון 'עבודות חקר' ו'מצעד הספרים' .בהקשר לאוריינות מידע ,המיומנות שבהן עוסקות
המרואיינות במידה הרבה ביותר ,בשני בתי הספר ,היא 'חיפוש מידע' ולאחריה ,במרחק ניכר,
'הערכת מידע'' .הצגת מידע' ו'עיבוד מידע' נזכרו במידה פחותה ביותר .בדברי המרואיינות לא
נמצאו כלל תיאורים שעשויים להיחשב כעיסוק במיומנות של 'הגדרת הצורך במידע' .
מיפוי העיסוק במיומנויות הקשורות לאוריינות מידע מוביל למסקנה ,כי גם המרואיינות
שסווגו כעוסקות במיומנויות המידע במידה רבה ,אינן משלבות בהוראה את התהליך המידעני
ה כרוך בהבניית ידע ומאופיין ברצף של פעולות הקשורות זו בזו ),(Beheshti & Large, 2013
שבא לידי ביטוי במודלים ובגישות הפדגוגיות ,העוסקות בשילוב אוריינות מידע בהוראה (יועד
ומלמד .)Bruce, 2004; Eisenberg et al., 2004; Herring, 2010; Nesset, 2014 ;2009 ,ייתכן
כי הן אף אינן מודעות לצורך להורות את הנושא בצורה מסודרת ,או שאינן יודעות כיצד לעשות
זאת .כפי שנמצא במחקר בקרב מורים בתאילנד (,)Kingsawat, Kwiecien & Tuamsuk, 2015
רובן אינן מודעות לעובדה כי הקניה והטמעה של אוריינות מידע דורשת תכנון ,הפעלת
אסטרטגיות למידה והוראה ,הפעלת התלמידים וביצוע תהליכי הערכה ,ממש כפי שזה נעשה
בהקשר לשיעור המקדם תוכן לימודי.

גורמי הפער
נראה כי הפער שנמצא בין דרישות תכנית התקשוב ותפיסות התפקיד של המורים ובין הביצוע
בפועל ,מושפע מן התפיסה ,המגולמת בתכנית התקשוב ,כי כל המורים יכולים ומסוגלים ללמד
מיומנויות מחשב ומידע .מחקר שביצע משרד החינוך עצמו יוצא מנקודת הנחה ,שמורה המכין
את תלמידיו להתמודדות עם אתגרי של המאה ה ,21 -שולט בעצמו במיומנויות שהתלמידים
אמורים ללמוד (דיין ,מגן-נגר ,ונחמיה .)2013 ,זאת בניגוד למחקרים שמצאו כי מורים רבים
חסרים יכולת זו (מלמד וסלנטErstad, Eickelmann, & Eichhorn, 2015; Wastiau et ;2010 ,
 .)al., 2013תפיסה זו איננה מתחשבת בשונות בין המורים ,הנובעת מהבדלים בין אישיים ,רקע
אישי ,הכשרה מקצועית וטכנולוגית ,ניסיון בהוראה ואפילו מועד תחילת העבודה בבית ספר
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מסוים .במחקרנו נמצא כי לגורמים אלה השפעה רבה על נכונות המורים ועל יכולתם לשלב
מיומנויות מחשב ומידע בהוראה בצורה מושכלת ומקצועית.
קושי נוסף נובע מהכשרה בלתי מספקת ומהיעדר תמיכה .מחקרים בישראל (זוהר;2011 ,
מלמד ;2010 ,פלד ומגן-נגר ;2012 ,שמיר-ענבל וקלי )2011 ,ובעולם ( & Zinn, Stilwell,
 ,)Hoskins, 2016הצביעו על חשיבות ההכשרה ,התמיכה המערכתית והליווי הצמוד של המורים
בהטמעת תהליכים הדורשים שינוי .התכנית הציעה לצוות ההוראה השתלמות בית ספרית
והדרכה של רכז התקשוב .אולם ,מתיאורי המרואיינות עולה כי ההשתלמות הבית ספרית לא
סיפקה הכשרה מקצועית הולמת בתחום ,כפי שתיארה רכזת התקשוב:
"ההשתלמות הייתה מאד בעיתית .המורות מאד רוצות השתלמויות אופרטיביות .לא
ה'בלה בלה' וכל התיאוריות .הן רוצות משהו אפקטיבי ,מעשי .הן רוצות לרכוש כלים"

גם בבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב התקיימו השתלמויות בהובלת מרצים
מטעם משרד החינוך ,אך גם בבית ספר זה תפסו המרואיינות את ההשתלמות כתהליך שלא קידם
את הטעמת התקשוב במידה מספקת .בכל מקרה ,מורים שהתחילו לעבוד בשני בתי הספר לאחר
קיום ההשתלמות לא השתתפו בה ולא זכו אף להכשרה זו.
תכנית התקשוב הכירה בחשיבות הליווי הצמוד והתמיכה השוטפת במורים ,על ידי מדריך
מיומן ,המכיר מקרוב את צוות המורים וצרכיו הייחודיים בכל בית ספר .לכן בבתי הספר
שהצטרפו ל תכנית התקשוב ,הוקצה לרכז התקשוב הבית ספרי יום הדרכה שבועי .לדברי
המרואיינות הדרכה זו אכן תרמה להן רבות ,ממצא שנתמך בדו"ח של ראמ"ה (משרד החינוך,
2015א') שהעלה כי תמיכת רכזי התקשוב הנה בין הגורמים המרכזיים התורמים לשילוב
התקשוב בבתי הספר המשתתפים בתכנית התקשוב .המחקר זיהה עלייה בהיקף המורים
הנעזרים ברכזי התקשוב .מרבית המורים דווחו כי הם מבקשים סיוע מרכזי התקשוב .עם זאת,
הדו"ח אינו מציין כי משאב זה נלקח מבתי הספר בתום השנתיים הראשונות לקיום התכנית ,אלא
מסתפק בציון העובדה כי היקף המשרה של רכז התקשוב מצומצם מאד (משרד החינוך2015 ,א').
מאחר שהמורים אינם עוסקים בהקניית מיומנויות מחשב ומידע באופן רציף ומתוכנן,
בחרה מנהלת בית הספר ,להפעיל תכנית מיוחדת לתגבור הקניית המיומנויות לתלמידים,
באמצעות הקצאת שעות הוראה לרכזת התקשוב בחדר המחשבים .גם בבית הספר שאינו משתתף
בתכנית התקשוב הופעלה תכנית לה קניית מיומנויות בעזרת מדריכה שהובאה מגוף חיצוני (קרן
קרב) .בעקבות מצב זה ,שהתגלה בשני בתי הספר ,ניתן לשער כי קושי המורים לקיים בפועל את
הנדרש על פי תכניות משרד החינוך ,מוביל את מנהלי בתי הספר לחפש פתרונות שונים לצורך
חיזוק מיומנויות התלמידים .פעולה זו סותרת את הגישה המקובלת על משרד החינוך (משרד
החינוך .)2013 ,ייתכן כי בתי הספר שהשתתפו במחקר אינם בתי הספר היחידים ,אשר בחרו
להפעיל תכנית מיוחדת להקניית מיומנויות מחשב באמצעות מורה מתוך צוות ההוראה ,או
מדריך מקצועי .אמנם לא מצאנו מחקרים המתארים מה נעשה בבתי ספר אחרים בישראל
בהקשר זה ,אך מעיון באתר האינטרנט של משרד החינוך  תכנית קרב למעורבות בחינוך (ללא
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תאריך) נראה כי בתי ספר רבים נעזרים במדריכים מטעם תכנית זו .כמו כן ,מצאנו מספר בלוגים
של רכזי תקשוב המתארים את הקשיים בהקניית המיומנויות והצורך בהוראה מקצועית בתחום.
לדוגמה ,הבלוג של בן ארצי (ללא תאריך) ,מורה ורכזת תקשוב בבית ספר יסודי .לדעתנו ,יש
חשיבות לביצוע מחקר הבודק כיצד מתמודדים בתי הספר בפועל עם הדרישה שהקניית
מיומנויות מחשב ומידע לתלמידים תבוצע על ידי כלל המורים ,במסגרת הוראת תחומי הדעת.

מאפייני מורים המשלבים אוריינות מחשב ומידע בהוראה
המחקר העלה כי ותק בהוראה ,שבדרך כלל מביא עמו ניסיון מקצועי-פדגוגי ,עשוי להוות גורם
התורם באופן חיובי לשילוב אוריינות מידע בהוראה .ממצא זה תואם למחקרים שעסקו בנושא
(מיודוסר ואחרים .)Hughes, 2005 ;2006 ,מנגד ,קיימים מחקרים המצביעים על הקושי של
מורים צעירים וחסרי ניסיון לשלב מיומנויות אלה בהוראה ,על אף העובדה שנולדו בעידן המידע
והם משתמשים במחשב באופן יומיומי לצרכיהם האישיים ) .)Lei, 2009מכאן ,שיש לתת את הדעת
על פיתוח הכשרה מתאימה למורים צעירים ועל ליווי והדרכה שלהם על ידי מדריכים מקצועיים.
כהן וברנשטוק ( ,) 2014שבחנו את הקשר בין שליטת המורים במיומנויות תקשוב ובין
מוכנותם לשינוי ,במסגרת תכנית התקשוב הלאומית ,מצאו כי ניסיון קודם בשימוש בתקשוב
תורם לביטחון גדול יותר בקרב המורים ולשילוב מוגבר של הטכנולוגיה בשיעורים .מחקר נוסף
שבחן את הטמעת תכנית התקשוב מצא כי ככל שרמות הידע הפדגוגי הטכנולוגי גבוהה יותר ,כך
הטמעת תכנית התקשוב בבית הספר רבה יותר (אבידב-אונגר וארזי-כהן .)2014 ,תפקיד רכז
התקשוב משלב היבטים של טכנולוגיה ופדגוגיה ומחייב את העוסק בו להתמחות בהדרכה וחניכה
של מורים הן בתחום הפדגוגי והן בתחום הטכני ,לפתח אתר בית ספרי ולהפעילו ,להתמודד עם
תקלות טכניות וללוות את כל התהליכים הטכנו-פדגוגיים והמנהליים המשלבים טכנולוגיה
שמתרחשים בבית הספר (ראמ"ה .)2015 ,ממחקרנו עולה ,כי התנסות בתפקיד מסוג זה ,הדורש
פעילות שוטפת ויומיומית בכל ההיבטים הטכנולוגיים והפדגוגיים הכרוכים בהטמעת התקשוב
בבית הספר ,תורם הן לפיתוח המודעות לחשיבות הקניית מיומנויות מידע והן ליכולת לפתח את
הנושא עם התלמידים .ודאי שלא ניתן להעסיק את כלל המורים כ'רכזי תקשוב' ,אולם ניתן לבצע
תחלופה ולהטיל את התפקיד על מורים שונים ,כיוון שבמחקרנו נמצא כי מורים שסיימו את
תפקידם כרכזי תקשוב ונשארים במערכת ,ממשיכים לתרום לקידום הטמעת התקשוב בבית
הספר .כמו כן ,ניתן להטיל על מורים שונים תפקידים המחייבים לשכלל את ההיבט הטכנו-פדגוגי
בעבודתם ,כגון ניהול הפורטל הבית ספרי ,הקמת מאגר מידע של חומרי לימוד מותאמים לצרכי
בית הספר וריכוז פרויקטים המשלבים תקשוב כגון 'חיים ברשת'' ,למידה שיתופית' ועוד .חלוקת
התפקידים עשויה להקל על עבודתו השוטפת של רכז התקשוב ובאותה הזדמנות להגדיל את מעגל
המורים בעלי העניין בקידום הנושא.
העיסוק בהוראה מחייב הכשרה והשתלמות אקדמית ,שנמשכות לאורך כל שנות עבודתו
של המורה (משכית )2012 ,אחד המחסומים העיקריים להטמעת התקשוב בבתי הספר הוא זמן
ההתפתחות המקצועית הנדרש לשם כך (מלמד וסלנט .)2010 ,למורים לא ניתן זמן להתפתחות
מקצועית מתוקשבת בזמן הלימודים והם נדרשים להקדיש לכך את זמנם הפנוי .במחקר הבינלאומי
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 ICILSנמצא כי מרבית המורים במדינות שנבדקו מסתפקים בהשתתפות בקורסי מבוא ,העוסקים
ביישומי תקשוב כללים ,לצורך ההתפתחות המקצועית שלהם ( .)Ainley et al., 2016מורים בישראל
אינם מחויבים להשתלם בתחומים של פדגוגיה חדשנית ותקשוב (מיודוסר ואחרים ,)2009 ,עם זאת,
בעלי תפקידים כ'רכזי תקשוב' חייבים ,לצורך קבלת התפקיד ,להשתתף בהכשרה ייעודית (נספח )1
כך שהם זוכים לפיתוח מקצועי ,התורם ליכולתם לקדם את הנושא בבית הספר.
לצד התכונות בעלות ההשפעה ,שהתגלו אצל חמש המרואיינות  ותק בהוראה ,ניסיון קודם
בתחום התקשוב ,נכונות ללמוד ולהתפתח  נמצאה גם הניעה רבה ומסוגלות עצמית גבוהה.
מחקר בנושא עמדות מורים כלפי שינויים פדגוגיים ,גילה עמדות חיוביות יותר כלפי החדרת שינוי
פדגוגי בקרב מורים שהתנסו בכך בפועל ,בהשוואה למורים חסרי ניסיון בהקשר זה .עמדות
חיוביות כלפי החדרת שינוי מתבטאות בהפגנת רצון והניעה להתנסות בתהליכי השינוי (משכית,
 .)2012המסוגלות העצמית של מורים מתייחסת ליכולת שלהם לבצע את כלל המשימות הכרוכות
בעבודת המורה ולתחושת ההנאה ושביעות הרצון מעבודתם השוטפת (משרד החינוך2015 ,ב').
ואכן מחקרים מראים כי מורים בעלי ביטחון במיומנויות הדיגיטליות שלהם ,המגלים גישה
חיובית כלפי השפעת התקשוב על הלמידה ,נוטים לעסוק עם תלמידיהם במטלות מבוססות
תקשוב ,במידה רבה יותר ממורים אחרים (.)Wastiau et al., 2013
בהקבלה לדיון על המושג 'מודל איי חדשנות' ,אותו ניתחו אבידב–אונגר ואלקלעי-עשת
במחקרם ,בהקשר למערכת החינוך בכללותה ( ,)Avidov-Ungar & Eshet-Alkakay, 2011ניתן
לראות במורות אלו מעין 'איי חדשנות' בתוך בית ספרן .אולם נראה כי פועלן אינו זוכה להשפעה
מערכתית ,איננו מוביל לשינוי במדיניות בית הספר ואף לא סוחף אחריו את כלל המורים .מורות
אלה נותרות כאיים בודדים .השפעתן ותרומתן מוגבלת לתקופת עבודתן בבית הספר ולקבוצות
התלמידים הזוכים ללמוד בכיתתן.
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למידת אוריינות מידע על פי מחקר התלמידים
בחלק זה של המחקר ,שנבדק באמצעות כלי מחקר כמותיים ,הוצגה שאלה אחת ,המתייחסת
להבדלים בין תלמידי כיתות ה'-ו' בבית ספר המשתתף בתכנית התקשוב לבין בית ספר שאינו
בתכנית התקשוב .בנוסף הוצגו שתי השערות מחקר ,המתייחסות לקשרים בין המשתנים .להלן
מוצגים הממצאים אודות ההבדלים ולאחריהם מוצגים הממצאים אודות הקשרים.

הבדלים בין בתי הספר
שאלה זו מתייחסת להבדלים בין תלמידי כיתות ה'-ו' בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב
לבית ספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב .נבדקו הבדלים בנושאים הבאים:
 .1המסגרת בה נלמדו מיומנויות התקשוב.
 .2הערכת היקף לימוד מיומנויות תקשוב בבית הספר.
 .3הערכת השליטה במיומנויות תקשוב.
 .4רמת השליטה במיומנויות הקשורות לאוריינות מידע :הגדרת הצורך במידע; חיפוש מידע;
הערכת מידע.
 .5התנהגות המידע בהקשר למיומנויות מידע ומחשב :הגדרת הצורך במידע; חיפוש מידע;
הערכת מידע; שליטה באינטרנט ,שליטה במחשב.
שלושת הנושאים הראשונים נבדקו באמצעות שאלון עמדות .שני הנושאים הנוספים נבדקו
באמצעות מטלת ביצוע מתוקשבת ותצפית על התנהגות התלמידים בעת ביצוע המטלה (באמצעות
הקלטות מסך).

המסגרת בה נלמדו מיומנויות התקשוב
נושא זה נבדק באמצעות משתנים קטגוריאליים על כן ,נעשה שימוש בניתוחי  ,²המיועדים
למשתנים קטגוריאליים .התלמידים בשני בתי הספר נשאלו באיזו מידה למדו בבית הספר ,או
במסגרות אחרות ,את המיומנויות הבאות ,Word :פאוור-פוינט ,אקסל ,ניהול קבצים ,גלישה
באינטרנט ,חיפוש מידע באינטרנט ושימוש ב.Google -
במטרה לבדוק אם קיימים הבדלים בין בית ספר המשתתף בתכנית התקשוב לבית ספר
שאינו משתתף בתכנית ,באחוז התלמידים שציינו כי למדו נושא זה או אחר בבית הספר ,בוצעו
ניתוחי  ²והם מוצגים בלוח .14
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לוח 14

התפלגות ( ) N, %התלמידים :בית ספר בתכנית התקשוב בהשוואה לבית ספר שאינו בתכנית
התקשוב מידת לימוד המיומנויות בבית הספר בהשוואה ללימוד במקום אחר
השתתפות בתכנית התקשוב
לא
כן
מקום הלימוד

N

%

N

%

²

תכנת הכתיבה

למדו בביה"ס
למדו במקום אחר

83
46

64.30
34.70

69
65

51.50
48.50

**6.70

תוכנת המצגות
פאוור-פוינט

למדו בביה"ס
למדו במקום אחר

53
76

41.10
58.90

81
53

60.40
39.60

**9.86

גיליון נתונים

למדו בביה"ס
למדו במקום אחר

18
111

14.00
86.00

24
110

17.90
82.10

.77

ניהול קבצים

למדו בביה"ס
למדו במקום אחר

30
99

23.30
76.70

53
81

39.60
60.40

**8.08

גלישה באינטרנט

למדו בביה"ס
למדו במקום אחר

15
114

11.06
88.40

10
124

7.50
92.50

1.33

חיפוש מידע
באינטרנט

למדו בביה"ס
למדו במקום אחר

16
113

12.40
87.60

11
123

8.20
91.80

1.26

שימוש בGoogle -

למדו בביה"ס
למדו במקום אחר

13
116

10.10
89.90

6
128

4.50
95.50

3.08

מיומנויות

Word

אקסל

**p < .01.
מן הלוח ניתן לראות שנמצאו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות במיומנויות הבאות:
 ,Wordפאוור-פוינט ,ניהול קבצים.
מתרשים ( 3להלן) ,ניתן לראות שבפאוור-פוינט ובניהול קבצים יותר משתתפים מבית ספר
שאינו בתכנית התקשוב ,מדווחים על כך שלמדו את המיומנויות הנ"ל בבית הספר ,בהשוואה
לתלמידים מבית ספר בתכנית התקשוב .לעומת זאת ,יותר תלמידים מבית הספר המשתתף
בתכנית התקשוב מדווחים על לימוד  .Wordכמו כן ,ניתן לראות שמיומנויות המחשב – ,Word
פאוור-פוינט וניהול קבצים – נלמדו בשני בתי הספר באופן ניכר יותר מאשר אקסל ומיומנויות
המידע – גלישה ברשת ,חיפוש מידע ושימוש ב.Google -
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התפלגות

בי"ס בתכנית התקשוב

80

בי"ס לא בתכנית התקשוב
64.30

60.40

60

51.50

50

41.10

39.60

70

40
30

23.30
17.90
10.10
4.50

12.40
8.20

שימוש בגוגל

חיפוש מידע

7.50

11.06

14.00

20
10

excel

גלישה ברשת

word

ניהול קבצים פאואר-פוינט

0

תרשים  . 3אחוז התלמידים שדיווחו כי בית הספר הוא המסגרת בה למדו מיומנות אלה במידה
הרבה ביותר ,בהשוואה למסגרות אחרות

הערכת היקף לימוד מיומנויות תקשוב בבית הספר
הבדיקה בוצעה באמצעות מדדים רציפים ,לכן נעשה שימוש בניתוחי שונות חד כיווניים,
המיועדים למשתנים רציפים .התלמידים התבקשו להעריך את היקף הלימוד של מיומנויות
שונות .לצורך בדיקת ההבדלים בין המיומנויות ,הן קובצו לשני מדדים; מדד אחד מבטא
מיומנויות מחשב ומדד שני מיומנויות מידע .בכל אחד משני משתנים אלה ,ככל שהציון גבוה
יותר ,אזי המיומנויות נלמדו יותר .במטרה לבדוק אם קיימים הבדלים בין שני בתי הספר
במיומנויות אלה ,נעשה ניתוח  MANOVAחד-כיווני .בניתוח זה נמצא הבדל מובהק בין שני בתי
הספר .F(2, 260) = 22.86, p < .001, Eta2 = .15 ,הממוצעים וסטיית התקן של מדדי המיומנויות
בכל אחד מבתי הספר וכן תוצאות ניתוחי השונות שנעשו לכל מדד בנפרד מוצגים בלוח .15
לוח 15

לימוד מיומנויות מחשב ומיומנויות מידע בשני בתי הספר על פי דיווח התלמידים
בתי ספר
משתתף בתכנית
מדדים
מיומנויות מחשב
מיומנויות מידע

M
3.09
2.79

SD
1.06
1.02

אינו משתתף
M
3.81
2.95

SD
.84
.97

)F(1, 261
***37.57
1.78

Eta2
.13
.01
***p < .001.
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כפי שנראה מהלוח ,בניתוחי השונות שנעשו לכל מדד בנפרד ,נמצא הבדל מובהק בין שני
בתי הספר רק במדד של מיומנויות המחשב .על פי הממוצעים ניתן לראות שהתלמידים בבית ספר
שאינו בתכנית התקשוב דווחו על היקף לימוד רב יותר מאשר תלמידי בית הספר המשתתף
בתכנית התקשוב.
נשאלת השאלה ,האם קיים הבדל בין היקף הלימוד של מיומנויות מחשב להיקף הלימוד
של מיומנויות מידע .במטרה לבדוק שאלה זו ,נעשה ניתוח ( 2×2 MANOVAבית ספר × סוג
מיומנות) עם מדידות חוזרות ,בהתייחס להשוואה בין סוגי המיומנויות .בניתוח זה נמצא הבדל
מובהק בין שני סוגי המיומנויות ,F(1, 261) = 115.83, p < .001, Eta2 = .31 ,וכן נמצאה
אינטראקציה מובהקת של קבוצות × סוג המיומנות.F(1, 261) = 26.59, p < .001, Eta2 = .09 ,
תרשים  4מציג את ממוצעי בתי הספר בהשוואה בין שתי המיומנויות.
ממוצע

מיומנויות מחשב
מיומנויות מידע

5
3.81

4
2.95

3.09
2.79

3
2
1

אינו משתתף בתכנית המחשוב

משתתף בתכנית המחשוב

0

תרשים  . 4ממוצעי היקף הלימוד של מיומנויות מחשב ומידע בשני בתי הספר
כפי שנראה מן התרשים ,בשני בתי הספר היקף הלימוד של מיומנויות המחשב ,גדול מהיקף
הלימוד של מיומנויות המידע ואכן ,בניתוח  Simple effectsלבדיקת ההבדלים בין שני סוגי
המיומנויות בכל קבוצה ,נמצאו הבדלים מובהקים בין שני סוגי המיומנויות ,אלא שעל פי הערכת
התלמידים בבית ספר שאינו בתכנית התקשוב ,ההבדל בין לימוד שני סוגי המיומנויות היה גדול
בהרבה ,F(1, 261) = 129.16, p < .001, Eta2 = .33 ,מאשר ההבדל בין לימוד שני סוגי המיומנויות
בקרב תלמידי בית הספר המשתתף בתכנית התקשוב.F(1, 261) = 15.42, p < .001, Eta2 = .06 ,
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הערכת שליטה במיומנויות תקשוב
הבדיקה בוצעה באמצעות מדדים רציפים .לכן נעשה שימוש בניתוחי שונות חד כיווניים,
המיועדים למשתנים רציפים .התלמידים התבקשו להעריך את מידת השליטה האישית
במיומנויות מחשב ובמיומנויות מידע .במטרה לבדוק אם קיימים הבדלים בין בית הספר
המשתתף בתכנית התקשוב ובין בית הספר שאינו משתתף בתכנית ,בוצע ניתוח  MANOVAחד
כיווני .בניתוח זה נמצא הבדל מובהק בין שני בתי הספר.F(2,260) = 5.43, p < .01, Eta2 =.04 ,
הממוצעים וסטיית התקן של שני מדדי התוכן בשני סוגי בתי הספר וכן תוצאות ניתוחי השונות
שבוצעו לכל מדד בנפרד ,מוצגים בלוח .16
לוח 16

ממוצעים וסטיות תקן של מדדי השליטה בשני בתי הספר
בתי ספר
משתתף
מדדים
שליטה במיומנויות מחשב
שליטה במיומנויות מידע

אינו משתתף

M

SD

M

3.41
4.82

.92
.38

3.64
4.76

Eta2 F(1, 261) SD
.73
.47

*5.05
1.43

.02
.00

*p < .05.
כפי שנראה בלוח ,בניתוח השונות שבוצע לכל מדד בנפרד ,נמצא הבדל מובהק רק לגבי
מיומנויות מחשב .על פי הממוצעים ניתן לראות שהתלמידים מבית הספר שאינו משתתף בתכנית
התקשוב דיווחו על שליטה רבה יותר במיומנויות מחשב ,בהשוואה לתלמידים מבית הספר
המשתתף בתכנית התקשוב .כמו כן ,ניתן לראות שבשני בתי הספר ,הערכת השליטה במיומנויות
מידע גבוהה מזו של הערכת השליטה במיומנויות מחשב.
במטרה לבדוק האם אכן קיים הבדל מובהק בהערכת התלמידים את שליטתם במיומנויות
מידע לעומת הערכת שליטתם במיומנויות מחשב ,נעשה ניתוח ( 2×2 MANOVAסוג בית הספר
× מיומנויות מידע/מיומנויות מחשב) עם מדידות חוזרות ,בהתייחס להבדל בין השליטה
במיומנויות המידע ,לבין שליטה במיומנויות מחשב .ואכן ,בניתוח זה נמצא הבדל מובהק בין שני
סוגי המיומנויות ,F(1, 261) = 115.83, p < .001, Eta2 = .31 ,וכן נמצאה אינטראקציה מובהקת
של קבוצות × סוג המיומנות .F(1, 261) = 26.59, p < .001, Eta2 = .09 ,תרשים  5מציג את
ההבדלים בין שני סוגי המיומנויות בבית ספר המשתתף בתכנית התקשוב ,בהשוואה לבית ספר
שאינו משתתף בתכנית.
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מיומנויות מחשב

ממוצע

מיומנויות מידע
4.82

4.76

5
3.46

3.42

4
3
2
1

אינו משתתף בתכנית המחשוב

משתתף בתכנית המחשוב

0

תרשים  .5ממוצעי הערכת השליטה של מיומנויות מחשב ומידע בשני בתי הספר
מהתרשים ניתן לראות ,שבשתי הקבוצות התלמידים מעריכים ששליטתם במיומנויות
מידע ,גבוהה משליטתם במיומנויות מחשב .יחד עם זאת ,ניתן לראות בבירור ,שהפער בין שני
סוגי המיומנויות קטן יותר בבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב ,בהשוואה לבית ספר
המשתתף בתכנית .ואכן ,בניתוחי השוואה בזוגות ( ,)Simple effectבהם נבדק ההבדל בין סוגי
המיומנויות בכל אחד מבתי הספר ,נמצא הבדל מובהק בקרב התלמידים מבית ספר המשתתף
בתכנית התקשוב ,F(1,161) =459.69, p < .001, Eta2 =.64 ,לעומת התלמידים מבית הספר
שאינו משתתף בתכנית התקשוב ,F(1,261) = 297.82, p < .001, Eta2 = .53 ,כאשר על פי גודל
האפקט ( ,)Eta2ההבדל בין שני סוגי המיומנויות ,גדול יותר בקרב התלמידים בבית ספר המשתתף
בתכנית התקשוב ,בהשוואה לבית ספר שאינו משתתף בתכנית.

רמת השליטה במיומנויות הקשורות לאוריינות מידע
היבט זה נבדק באמצעות שני כלי הערכה .1 :בדיקת התשובות שהתלמידים רשמו בטופס
התשובות למטלת הביצוע .בעקבות בדיקה זו ניתן ציון על ההצלחה במטלה בטווח של 0-50
נקודות כך שככל שהציון גבוה יותר ,ההצלחה במטלה רבה יותר .2 .תצפית על התנהגות
התלמידים בעת ביצוע המטלה כפי שהתבטאה בסרטוני הקלטות מסך .באמצעות התצפית ניתנו
ציונים על יכולות התלמידים בשלושת מרכיבי אוריינות מידע (יכולת ב'הגדרת הצורך במידע',
'חיפוש מידע' ו'הערכת מידע') ועל 'הדרך לפתרון' (ראה כלי המחקר ,מטלת ביצוע מתוקשבת).
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בניתוח ( 2×2 ANOVAבית ספר × שכבת גיל) לבדיקת ההבדלים בין בתי הספר ובין שכבות
הגיל במדד הציון על ההצלחה במטלה ,נמצא הבדל מובהק בין שתי שכבות הגילF(1, 152) = 5.50, ,
 ,p < .05, Eta2 = .03אך לא נמצא הבדל מובהק בין בתי הספר F(1, 152) = .01, p > .05 ,ואף לא
נמצאה אינטראקציה מובהקת של בתי ספר × שכבות גילF(1, 152) = .61, p > .05 ,
ציון הנבדקים משכבת כיתות ו' במשימת אוריינות מידע ( )M = 35.52, SD = 8.91גבוה
יותר מציון הנבדקים משכבת כיתות ה' (.)M = 31.99, SD = 5.95
במטרה לבדוק אם קיימים הבדלים בין בתי הספר ושכבות הגיל (כיתות ה' וכיתות ו'),
מבחינת יכולות התלמידים במרכיבי אוריינות מידע ,נעשה ניתוח  MANOVAחד כיווני .בניתוח
זה לא נמצא הבדל מובהק בין בתי הספר .F(3, 150) =.85, p > .05 ,מאידך ,נמצא הבדל מובהק
על פי שכבות הגיל ,F(3, 150) = 3.04, p < .05, Eta2 =.06 ,וכן נמצאה אינטראקציה מובהקת
של בית הספר × שכבת גיל .F(3, 150) = 3.20, p < .05, Eta2 =.06 ,הממוצעים וסטיות התקן של
נבדקי המחקר וכן תוצאות ניתוחי השונות שנעשו לכל מדד בנפרד מוצגים בלוח  .17מהלוח ניתן
לראות ,שנמצא הבדל מובהק בין הקבוצות וכן אינטראקציה מובהקת רק במדד של הערכת מידע.
לוח 17

ממוצעים וסטיות תקן של מדדי אוריינות מידע על פי סוג בית הספר ושכבת הגיל
בתי ספר
בתכנית
כיתה ה'

מדדים

לא בתכנית

כיתה ו' כיתה ה' כיתה ו'

שכבת גיל
F(1,

Eta2

בי"ס × שכבת גיל
)F(1, 152

Eta2

)152
2.07

2.35

2.28

2.39

הגדרת
הצורך
במידע SD

.89

.91

.84

.83

M

2.16

2.21

2.20

2.58

SD

.76

.87

.72

.86

M

2.14

2.21

1.91

2.65

SD

.95

.88

.90

.76

M

חיפוש
מידע
הערכת
מידע

1.88

2.40

**8.99

.01

.02

.06

.43

2.75

*6.13

.00

.02

.04

*p < .05. **p < .01.
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תרשים  6מציג את ממוצעי הקבוצות בהקשר ליכולת במדד 'הערכת מידע'.

כיתה ה'

ממוצע

כיתה ו'

4

2.61

3
2.21
1.91

2.14

2

1

אינו משתתף בתכנית המחשוב

משתתף בתכנית המחשוב

0

תרשים  .6ממוצעי הישגים במדד הערכת המידע על פי בתי ספר ושכבות גיל
מן התרשים ניתן לראות כי בשני בתי הספר ,יכולת הערכת המידע של תלמידי כיתה ו',
גבוהה מזו של תלמידי כיתה ה' .עם זאת ,בקרב הנבדקים בבית הספר המשתתף בתכנית
התקשוב ,ההבדל בין שכבות הגיל קטן יחסית ,בעוד שבבית הספר השני נמצא הבדל ניכר בין
שכבות הגיל .ואכן ,בניתוחי  ,Simple effectsשנעשו לצורך בדיקת מובהקות הבדלים אלה ,נמצא
הבדל מובהק בקרב הנבדקים בבית הספר שאינו בתכנית התקשובF(1, 152) = 17.07, p < .001, ,
 ,Eta2 = .10אך לא נמצאו הבדלים בבית הספר המשתתף בתכנית.F(1, 152) = .12, p > .05 ,
הציון הכללי במשימת אוריינות מידע הורכב מציונים ספציפיים שניתנו על מיומנות
בהגדרת הצורך במידע ,איתור מידע על פי סוג (סרטונים) ,חיפוש בתוך אתר והערכת מידע.
בניתוח ( 2×2 MANOVAבתי הספר × שכבות גיל) נמצא הבדל מובהק רק בהתייחס לשכבות
הגיל .F(4,149) = 2.43, p < .05, Eta2 = .06 ,לוח  18מציג את הממוצעים וסטיות התקן של
שכבות הגיל וכן את תוצאות ניתוחי השונות שנעשו בנפרד לכל אחד מארבעת המדדים.
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לוח 18

ממוצעים וסטיות תקן של ציוני המטלה בשתי שכבות הגיל
שכבת גיל
כיתה ה'
מדדים

כיתה ו'

M

SD

M

SD

)F(1,151

Eta2

הגדרת הצורך
במידע
חיפוש לפי סוג

6.33

3.77

6.49

3.78

.04

.00

7.70

2.16

7.81

2.43

.02

.00

חיפוש בתוך אתר
הערכת מידע

8.51
6.92

3.59
2.61

9.28
8.13

2.61
2.13

2.21
**8.89

.01
.06
**p < .01.

מן ה לוח ניתן לראות שנמצאו הבדלים מובהקים בין שתי שכבות הגיל רק בסעיף הערכת
מידע .על פי הממוצעים המוצגים בטבלה ,ביצוע סעיף זה של המטלה בקרב תלמידי כיתה ו' ,היה
טוב יותר מן הביצוע של תלמידי כיתה ה'.

התנהגות המידע של התלמידים בהקשר למיומנויות מחשב ומידע
שאלה זו עוסקת במאפייני התנהגות המידע של התלמידים  דרכי הפעולה ,האסטרטגיות שנקטו
והכלים שהפעילו כדי להגיע לתוצאות שנרשמו בטופס התשובות למטלה .התנהגות המידע של
התלמידים נצפתה באמצעות סרטוני ווידאו ,שתעדו את הפעולות שנצפו על מסך המחשב בעת
ביצוע המטלה .שלושת המאפיינים שנבדקו הם :חיפוש מידע ,הגדרת הצורך במידע והערכת
מידע .בהקשר לחיפוש מידע נבדקו :משך ביצוע המטלה ,בחירת כלי החיפוש ויכולת ניסוח
שאילתה .בהקשר להגדרת הצורך במידע והערכת מידע נבדקה היכולת להסביר תוצאות חיפוש
(ראה 'כלי המחקר' ' -מטלת ביצוע ממתוקשבת' ו'תצפית למטלת הביצוע').
תרשים  7מציג את אחוז התלמידים שענו תשובה נכונה ,או שגויה ,בכל אחד מחמשת הסעיפים:
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התפלגות

תשובה נכונה
תשובה שגויה

88.00

86.00

100
80

50.00 50.00

51.00 49.00

52.00

60

48.00

40
24.00

22.00

20

הערכת מידע

הגדרת הצורך
במידע

חיפוש משולב

חיפוש לפי סוג

חיפוש בתוך אתר

0

תרשים  .7אחוז המשיבים תשובה נכונה/שגויה בחמשת סעיפי המטלה
מהתרשים ניתן לראות שאחוז המצליחים בשתי שאלות החיפוש הקלות יחסית היה גבוה
בהשוואה לאחוז המצליחים בשלוש השאלות האחרות .כמו כן ,נמצא פער גדול בין המצליחים
לשוגים ב'חיפוש לפי סוג' וב'חיפוש בתוך אתר' ובשלושת הסעיפים האחרים ,אחוז המצליחים
והשוגים היה דומה .ואכן בניתוחי  ²נמצא הבדל מובהק בין המצליחים לשוגים בהתייחס
ל'חיפוש בתוך אתר' ,² = 91.14, p < .001,ובמטלת 'חיפוש לפי סוג'.²= 82.25, p < .001 ,

חיפוש מידע
מטלת הביצוע כללה שלושה סעיפים שבהם נדרש לבצע חיפוש :חיפוש בתוך אתר  ניתן
קישור לאתר מסוים והתלמידים התבקשו לאתר מידע בתוך אתר זה ,חיפוש לפי סוג המידע
 איתור מידע מסוג סרטוני ווידאו וחיפוש משולב  שימוש במנוע חיפוש כללי כדי למצוא
מידע בשלושה אתרים שונים ולהשוות ביניהם .ההבדלים בין שלוש שאלות החיפוש נבדקו
באמצעות המדדים הבאים:
 .1משך ביצוע  :נמדד בדקות וחצאי דקות .ההנחה היא שככל שרמת הקושי גבוהה יותר ,משך
הזמן הנדרש לביצוע המטלה יהיה ארוך יותר .במטרה לבדוק הנחה זו וכן לברר האם קיימים
הבדלים בין התלמידים בשני בתי הספר בהקשר זה ,נעשה ניתוח שונות ( 3×2בתי ספר × שאלות)
עם מדידות חוזרות בהתייחס ל הבדלים בין השאלות .בניתוח השונות נמצא הבדל מובהק בין
השאלות מבחינת משך הביצוע .F(2, 312) = 86.36, p < .001, Eta2 = .35 ,נמצא גם הבדל
מובהק בין שני בתי הספר ,F(1,156) =16.78, p < .001, Eta2 = .10 ,אך לא נמצאה
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אינטראקציה מובהקת של בתי הספר × זמן .F(2, 312) =.86, p > .05 ,כלומר ,לא נמצא הבדל
בין בתי הספר בפערים בין משכי הזמן של ביצוע השאלות .תרשים  8מציג את ממוצע משכי הזמן
של ביצוע שלוש שאלות החיפוש בשני בתי הספר.

בית ספר בתכנית התקשוב
בית ספר לא בתכנית התקשוב
11.79
9.82

9.55
7.72

חיפוש משולב

חיפוש לפי סוג

משך ביצוע
המטלה בדקות
13
12
11
10
9
8
7
6
5.71
5
4.79
4
חיפוש בתוך אתר

שלוש שאלות החיפוש

תרשים  .8משך הזמן הממוצע של ביצוע שלוש שאלות החיפוש בקרב נבדקים משני בתי הספר
כפי שנראה בתרשים ,השיפוע בשני בתי הספר דומה וכאמור ,לא נמצאו הבדלים בין בתי
הספר בפערים בין משכי הזמן ,כאשר משך ביצוע השאלה הקלה ביותר היה הקצר יותר ,משך
ביצוע השאלה הבינונית היה ארוך יותר ומשך הביצוע של השאלה הקשה ביותר היה גם הארוך
ביותר .יש לציין כי בניתוחי השוואה בזוגות ,שנעשו בין משכי הזמן לביצוע שלוש שאלות החיפוש,
נמצאו הבדלים מובהקים בין שלושתן .בהשוואה בין שאלת חיפוש בתוך אתר לשאלת חיפוש על
פי סוג .F(1, 156) = 104.64, p < .001, Eta2 = .40 ,בהשוואה בין שאלת חיפוש בתוך אתר
לשאלת חיפוש משולב .F(1, 156) = 151.42, p < .001, Eta 2= .49 ,בהשוואה בין שאלת חיפוש
לפי סוג לשאלת חיפוש משולב.F(1, 156) = 19.08, p < .001, Eta2 = .11 ,
 .2בחירת כלי חיפוש :כדי לבצע את שלוש שאלות חיפוש המידע ,היה על התלמידים להשתמש בכלי
חיפוש שונים .כלי החיפוש שנבחנו הנם :גלישה בסרגלי הניווט ,שימוש במנוע חיפוש פנימי ,שימוש
במנוע חיפוש ייעודי ,שימוש במנוע חיפוש כללי .בנוסף נלקחה בחשבון האפשרות שהמשתמשים לא
השתמשו בכלי חיפוש ,כיוון שניחשו את התשובה או לא ביצעו סעיף זה של המטלה.
בניתוחי  ²להשוואה בין שני בתי הספר בהתייחס לבחירת כלי החיפוש בשלושת שאלות
החיפוש לא נמצאו הבדלים מובהקים בין בתי הספר.
יש לציין כי בכל אחת משלוש שאלות החיפוש הייתה ציפייה לגבי כלי חיפוש בו רצוי לבחור
כד י לבצע את המטלה באופן היעיל והמדויק ביותר .בשאלת חיפוש מידע לפי סוג (סרטונים) ,היינו
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מצפים שיותר תלמידים יבחרו במנוע חיפוש כללי ( )Googleוישתמשו באפשרות לבצע סינון על
פי סרטונים ומיעוטם יבחרו להיעזר במנוע חיפוש ייעודי כגון  .YouTubeציפייה זו התבססה על
העוב דה שלפחות בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב ,תלמידי כיתות ה'-ו' ,היו אמורים
ללמוד כיצד לאתר סרטונים ברשת וכיצד לסנן מידע .בשאלת חיפוש בתוך אתר ,היינו מצפים
שרובם ייעזרו במנוע החיפוש הפנימי כדי לאתר את המידע המבוקש ומיעוטם ישתמשו בשיטה
של ניווט בסרגלי הכלים ( כניסה לדפי האתר ,צפייה בתוכן הדפים וחיפוש 'בעין' של התשובה
המתאימה) .ציפייה זו התבססה על העובדה שהתלמידים בבית הספר המשתתף בתכנית
התקשוב ,היו אמורים ללמוד כיצד לאתר מידע באתרים ייעודיים .מאחר שניתן למשתתפים
קישור לאתר ,לא ציפינו כלל שייעזרו במנוע חיפוש כללי .בשאלת החיפוש המשולב ,הערכנו כי
הרוב המכריע של התלמידים ייעזר במנוע חיפוש כללי .תרשים  9מציג את אחוז הנבדקים שעשו
שימוש בשיטות החיפוש השונות בשלוש שאלות החיפוש.

ניחוש או אי ביצוע
גלישה בסרגלי ניווט
מנוע חיפוש פנימי
מנוע חיפוש ייעודי
מנוע חיפוש כללי

התפלגות

100

89.9

84.8

80

60

50.6

40
26.6
14.6

13.9
8.2

חיפוש בתוך אתר

2.5

20

7.6
1.3

חיפוש משולב

סינון לפי סוג (סרטונים)

0

תרשים  .9התפלגות שיטות החיפוש שנקטו התלמידים בשלוש שאלות החיפוש – באחוזים
()N = 156
מן התרשים ניתן לראות ,שבכל שאלה שיטות החיפוש הבולטות שונות זו מזו :בשאלת סינון
לפי סוג ,בניגוד למצופה ,מרבית התלמידים נעזרו במנוע חיפוש ייעודי ורק מיעוטם נעזרו במנוע
חיפוש כללי .בשאלת חיפוש בתוך אתר ,כמחצית מהתלמידים גילו את מנוע החיפוש הפנימי
ונעזרו בו ,ועוד כרבע השתמשו בניווט בסרגלי הכלים .כמו כן ,נמצא ש 14.6% -מהתלמידים בחרו
להיעזר במנוע חיפוש חיצוני ,למרות שניתן להם קישור לאתר בו נמצא המידע המבוקש .בשאלת
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החיפוש המשולב ,הממצאים תואמים את הציפייה לפיה רוב גדול של התלמידים ייעזר במנוע
חיפוש כללי לחיפוש המידע הדרוש.
 .3יכולת ניסוח שאילתה :כדי לאתר את המידע בשאלות החיפוש ,תוך שימוש באחד מכלי
החיפוש ,היה על התלמידים לנסח שאילתת חיפוש .בשאלת חיפוש בתוך אתר ,נוסח השאילתה
הוצג מראש (התלמידים נשאלו מהו 'הרמונוגרף' וההנחה היא כי ידעו להציג מונח זה כמילת
חיפוש) ,אולם בשאלת חיפוש לפי סוג ובשאלת החיפוש המשולב ,הוצג הצורך באופן כללי יותר,
דבר שדרש יכולת לנסח את השאילתה בצורה שתוביל לתוצאות החיפוש המתאימות.
נוסחי השאילתות שרשמו התלמידים בשאלת חיפוש לפי סוג ובשאלת החיפוש המשולב,
סווגו לארבע קטגוריות רציפות ונקבע ציון החל מ  1 -שאילתה בעייתית ,ועד   4שאילתה
מוצלחת ביותר (ראה 'כלי המחקר') .ההנחה היא ,שבשאלת חיפוש לפי סוג ,במסגרתה ,כבר בנוסח
השאלה ,הוצג הצורך המדויק (לאתר סרטון על הסוואה בבעלי חיים) ,יהיה לתלמידים ציון גבוה
יותר ,מאשר בשאלת החיפוש המשולב ,שבמסגרתה הוצג הצורך באופן כללי יותר (למצוא מחיר
כרטיס) וכן נדרשו לערוך השוואה בין שלושה מקורות מידע (אתרי מוזיאונים).
ואכן בניתוח שונות דו כיווני ( 2×2בתי ספר × סוג שאלה) נמצא הבדל מובהק בין השאלות,
 .F(1, 156) = 16.51, p < .001, Eta2 = .10יש לציין שלא נמצא הבדל מובהק בין שני בתי הספר,
 ,F(1, 156) = .51, p > .05ואף לא נמצאה אינטראקציה מובהקת של בתי ספר × סוג השאלה,
 .F(1, 156) = .01, p > .05בשאלה הקלה יותר (חיפוש לפי סוג) רמת הניסוח של השאילתה ( M
 ,)= 1.98, SD = .82הייתה גבוהה יותר מאשר רמת הניסוח בשאלת החיפוש המשולב ( M = 1.63,
 .)SD = .74כמצופה ,יכולת ניסוח השאילתה הייתה טובה יותר בשאלה שבה הוצג הצורך המדויק,
מאשר בשאלה שבה הוצג הצורך באופן כללי בלבד ונדרשו לערוך השוואה בין מספר מקורות מידע.
יש לציין שבשאלת החיפוש המשולב ,ציפינו למצוא ,לפחות במידה מסוימת ,הפעלת
אסטרטגיית 'חיפוש מתקדם' (הכוללת שימוש באופרטורים או במסך החיפוש המתקדם) ,אך
הממצאים מראים כי בשאלת החיפוש המשולב ,אף לא אחד מן התלמידים עשה שימוש
באופרטורים ,או במסך החיפוש המתקדם לצורך ניסוח השאילתות.
בשאלת חיפוש לפי סוג ובשאלת החיפוש המשולב ,נרשם מספר השאילתות שכל תלמיד רשם
בחלון החיפוש .במטרה לבדוק האם קיים הבדל במספר השאילתות בין שתי שאלות אלה ,נעשה
ניתוח  .t-testבניתוח זה נמצא הבדל מובהק בין שתי השאלות במספר השאילתות.t = 10.44, p < ,
 .001מספר השאילתות שרשמו התלמידים בשאלת החיפוש המשולב ( ,)M = 4.80, SD = 2.01היה
גדול יותר מאשר מספר השאילתות בשאלת חיפוש לפי סוג (.)M = 2.24, SD = 1.43
במטרה לבדוק האם קיים קשר בין יכולת ניסוח השאילתה לבין מספר השאילתות ,חושבו
מתאמי פירסון לכל שאלה בנפרד .ההנחה היא ,שהקשר בין מספר השאילתות לבין טיב ניסוח
השאילתות ,כפי שדורגו ,יהיה שלילי .ואכן ,בשאלת חיפוש לפי סוג ,נמצא מתאם שלילי בינוני
ומובהק , r = -.43, p < .001 ,כך שבשאלה זו ,ככל שניסוח השאילתה מוצלח יותר ,כך ירד
מספר השאילתות.
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בהתייחס לשאלת החיפוש המשולב ,נמצא מתאם חיובי נמוך ,אך מובהק ,בין מספר
השאילתות לבין יכולת הניסוח . r =.18, p < .05 ,מאחר שמתאם זה אינו תומך בהנחה שלפיה
יימצא קשר שלילי ,נבדקה גם האפשרות שהקשר בין מספר השאילתות לבין יכולת ניסוח
השאילתות ,אינו לינארי .ואכן נמצא קשר לא-לינארי בשאלה זו . =.57, p < .001 ,תרשים 10
מציג את הקשר הלינארי והלא-לינארי בין מספר השאילתות ובין יכולת ניסוח השאילתות
בשאלת החיפוש המשולב.

תרשים  .10הקשר בין מספר השאילתות ובין יכולת ניסוח השאילתות
כפי שנראה בתרשים ,נבדקים שהקלידו  4-5שאילתות שיפרו את יכולת ניסוח השאילתה.
בקרב נבדקים שמספר השאילתות שלהם היה גבוה יותר ,לא ניכר שיפור ביכולת ניסוח השאילתה
ואף נראית ירידה קלה.

הגדרת הצורך והערכת מידע –יכולת להסביר את תוצאות החיפוש
מטלת הביצוע כללה שתי שאלות נוספות ,שהתייחסו ליכולת להבין ולהסביר תוצאות חיפוש
שהתקבלו בעקבות חיפוש מידע ברשת .שאלה מספר  1עסקה ב'הגדרת הצורך במידע' ובדקה
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ושאלה מספר '  4הערכת מידע' – עסקה ביכולת לזהות איזה מקור מידע מציג תשובה יותר
מדויקת (ראה 'כלי המחקר' ).
בשתי השאלות הוצגו לתלמידים 'תוצאות חיפוש' ,שהתקבלו בעקבות ביצוע חיפוש ברשת:
בשאלת 'הגדרת הצורך' התבקשו בשלב הראשון לסמן את התוצאה הנכונה ביותר לדעתם ובשלב
שני – להסביר את בחירתם .בשאלת 'הערכת מידע' התבקשו לסמן את הדרכים שבעזרתם ניתן
לברר איזה מידע יותר מדויק יותר ולאחר מכן לבצע בעצמם את הבדיקה ולהסביר במילים שלהם
את ממצאי הבדיקה שביצעו .ההסברים שהתלמידים רשמו קודדו לשלוש קטגוריות :הסבר שגוי,
הסבר מדויק חלקית והסבר ומלא( .ראה 'כלי המחקר') תרשים  11מציג את ממצאי יכולת ההסבר
בשתי השאלות (באחוזים).
התפלגות ()%

הסבר מלא

70

הסבר מדויק חלקית
הסבר שגוי

60

51.6

46.3

50
40

33.3

29.4
20.4

19.0

30
20
10

הגדרת הצורך

הערכת מידע

0

שאלות

תרשים  . 11יכולת מתן הסבר לממצאים בשאלת הגדרת הצורך ובשאלת הערכת מידע (באחוזים)
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בשאלה ( 1הגדרת הצורך) נמצא כי  81.0%מן התלמידים זיהו את תוצאת החיפוש הנכונה
מתוך הרשימה שהוצגה בפניהם ,אולם ,כפי שנראה בתרשים רק חמישית מתוך המשיבים נכונה
( ) 19.0%הסבירו את בחירתם באופן מלא ומדויק .כמחצית מן התלמידים ( )51.6%כתבו הסבר
נכון חלקית וכשליש ( )29.4%כתבו הסבר לא נכון ,או לא מדויק כלל.
בשאלה ( 4הערכת מידע) נמצא כי  69.0%מן התלמידים סימנו את הדרכים הנכונות
שעשויות לסייע בבירור המידע המדויק יותר .בהשוואה לשאלת 'הגדרת הצורך' ,נראה כי שאלה
זו הייתה יותר קשה .עם זאת ,כפי שנראה בתרשים ,אחוז התלמידים שהצליחו להסביר את
הממצאים בצורה מלאה ומדויקת ,מתוך אלה שסימנו את האפשרויות הנכונות ,היה גבוה יותר
 קרוב למחצית ( )46.3%בעוד שכשליש ( )33.3%רשמו הסבר חלקי וכחמישית (  )20.4%רשמו
הסבר לא נכון או לא מדויק.

קשרים בין משתני המחקר
בהתייחס לקשרים בין משתני המחקר הוצגו שלוש השערות מחקר :על פי השערת המחקר הראשונה,
יימצא קשר בין התפיסה העצמית של התלמידים אודות מידת שליטתם במיומנויות מחשב לבין מדדי
המחקר האחרים ,כך שככל שהתפיסה העצמית תהיה יותר גבוהה :היכולת במרכיבי אוריינות מידע
שנבדקו במחקר תהיה יותר גבוהה ,הדרך לפתרון וההצלחה במטלה תהיינה יותר גבוהות,
היכולת במרכיבי אוריינות מידע תתווך בין התפיסה העצמית לבין הדרך לפתרון.

הקשר בין הצלחה במטלה לבין אוריינות מידע
במסגרת התצפית העריכו הבודקים את אוריינות המידע של כל אחד ממשתתפי המחקר .במטרה
לבדוק ,האם קיים קשר בין ההצלחה של התלמידים בכל אחת מן השאלות ובין רמת אוריינות
המידע שלהם על פי התצפית ,חושבו מתאמי פירסון ואלה מוצגים בלוח .19
לוח 19

הקשר בין הצלחה במטלה ובין רמת אוריינות המידע כפי שהעריכו הבודקים
הגדרת הצורך במידע חיפוש לפי סוג חיפוש בתוך אתר הערכת מידע חיפוש משולב
***.46

**.25

***.34

***.50

***.54

**p < .01. ***p < .001.
מן הלוח ניתן לראות שנמצאו מתאמים חיוביים מובהקים בין כל אחת מן השאלות ובין
רמת אוריינות המידע ,כאשר המתאמים הגבוהים ביותר נמצאו בהקשר לשאלת החיפוש
המשולב ,הערכת מידע והגדרת הצורך במידע .קשר נמוך יותר נמצא בהתייחס לשאלת חיפוש
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בתוך אתר והקשר הנמוך ביותר נמצא בהתייחס לשאלת חיפוש לפי סוג .נראה ,אם כן ,שההצלחה
במענה על השאלות השונות משקפת את אוריינות המידע של התלמידים.
משתתפי המחקר העריכו במסגרת השאלון את מידת שליטתם האישית במיומנויות מחשב
ומידע ואת היקף לימוד מיומנויות אלה בבית הספר (ראה 'כלי המחקר') מחלק זה בשאלון הופקו
בסך הכול ארבעה מדדים ,כאשר שני מדדים מתייחסים לתפיסה העצמית – מדד מיומנויות מידע
ומדד מיומנויות מחשב – אודות מידת השליטה של התלמידים במיומנויות ,ושני מדדים מקבילים
– מתייחסים להיקף לימוד המיומנויות בבית הספר .בארבעת המדדים הציון האפשרי הוא מאחת
עד חמש .ככל שהציון גבוה יותר ,כך הערכת הנבדק את מידת שליטתו במיומנויות ,או את היקף
לימודן בבית הספר ,גבוהה יותר .במטרה לבדוק האם נמצא קשר בין ארבעת המדדים ובין ציון
ההצלחה במטלה ,חושבו מתאמי פירסון .בבדיקת הקשר בין היקף לימוד מיומנויות מידע ומחשב
בבית הספר ובין ההצלחה במטלה ,לא נמצאו קשרים.
לעומת זאת ,נמצאו מספר מתאמים מובהקים בהתייחס להצהרת התלמידים על מידת
שליטתם במיומנויות מחשב ומידע מול הצלחתם בביצוע המטלה ,כמוצג בלוח .20
לוח 20

מתאמי פירסון בין הצהרה על שליטה במיומנויות מחשב ומידע לבין השליטה במיומנויות בפועל
תפיסה עצמית

מיומנויות מחשב ומידע שנצפו בביצוע המטלה
מיומנויות מידע

מיומנויות מחשב
מיומנויות מידע

יכולת
יכולת
חיפוש
ב'הגדרת
הצורך במידע' מידע
.15
*.17
-.05

-.04

מיומנויות מחשב
יכולת
ב'הערכת
מידע'
**.21

שליטה
באינטרנט

שליטה
במחשב

*.19

*.16

.00

.06

-.05

הדרך ההצלחה
לפתרון במטלה
*.20
-.03

**.22
-.07

*p < .05. **p < .01.
כפי שנראה בלוח ,נמצאו מתאמים מובהקים בהתייחס למיומנויות המחשב ,אך לא
למיומנויות המידע .כל המתאמים שנצפו במיומנויות המחשב ,הם חיוביים ,כך שככל שהצהרת
התלמיד על שליטתו במיומנות מחשב יותר גבוהה ,אזי היכולת במיומנויות המידע שנצפו בפועל,
יותר גבוהות וגם הדרך לפתרון טובה יותר וההצלחה במטלה רבה יותר .בנוסף ,מוצגים מתאמים
בין הצהרת התלמידים על שליטתם במיומנות מחשב ומידע לבין הציון במטלה.
השערת המחקר השנייה הייתה שיימצא קשר בין יכולת באוריינות מידע לבין הדרך לפתרון
וההצלחה במטלת אוריינות מידע ,כך שככל שהיכולת תהיה יותר גבוהה ,הדרך לפתרון וההצלחה
במטלה תהיינה יותר גבוהות .לוח  21מציג את המתאמים שנמצאו.
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לוח 21

מתאמי פירסון בין השליטה במיומנויות מחשב ומידע לבין הדרך לפתרון וההצלחה במטלה
מיומנויות מחשב ומידע

הדרך לפתרון ההצלחה במטלה

יכולת ב'הגדרת הצורך במידע'

***.65

***.57

יכולת חיפוש מידע

***.60

***.60

יכולת ב'הערכת מידע'

***.68

***.57

שליטה באינטרנט

***.34

***.34

שליטה במחשב

***.35

***.32
***p < .001.

מהלוח ניתן לראות שנמצאו מתאמים מובהקים בין היכולות השונות ובין 'הדרך לפתרון'.
מתאמים אלה חיוביים ,כך שככל שהיכולות גבוהות יותר ,הדרך לפתרון טובה יותר וההצלחה
במטלה גבוהה יותר .ממצאים אלה תומכים בהשערת המחקר ,על פיה יימצא קשר בין יכולת
באוריינות מידע לבין הדרך לפתרון וההצלחה במטלת אוריינות מידע.
השערת המחקר השלישית הייתה כי יימצא קשר בין הדרך לפתרון לבין ההצלחה במטלת
אוריינות מידע ,כך שככל שהדרך לפתרון תהיה מוצלחת יותר ,ההצלחה במטלה תהיה רבה יותר
וכמו כן שהדרך לפתרון תתווך בין יכולת באוריינות מידע ובין ההצלחה במטלה .ואכן נמצא
מתאם חיובי מובהק וגבוה בין 'הדרך לפתרון' וההצלחה במטלה.r = .78, p < .001 ,

ניתוחי רגרסיה להסבר השונות של הדרך לפתרון וההצלחה במטלה
במטרה לברר אילו משתנים תרמו להצלחה במטלה המתוקשבת ומה מידת תרומתם ,נתייחס
להסבר השונות של שני ציונים שניתנו למשתתפים במטלת הביצוע :ציון על 'הדרך לפתרון'  ניתן
בעקבות צפייה בהתנהגות התלמידים באמצעות סרטוני הקלטות המסך ,וציון על 'הצלחה במטלה',
שהתבסס על קריאת התשובות שהתלמידים רשמו ,או כתבו ,בטופס המטלה .במטרה לבדוק שאלה
זו ,בוצעו שני ניתוחי רגרסיה היררכית ,בהם המשתנים התלויים היו שני הציונים שהוזכרו לעיל.
בניתוח הרגרסיה להסבר השונות של ציון 'הדרך לפתרון' ,הוכנסו ארבעה צעדים .בצעד
הראשון ,הוכנסו המאפיינים האישיים ,שנמצאו קשורים למשתנים התלויים :בית ספר ,שכבת
גיל ומגדר .בצעד השני ,הוכנסו שני משתנים – מידת השליטה של התלמידים במיומנויות מחשב
ומידת השליטה במיומנויות מידע ,על פי הערכתם העצמית בשלב מילוי השאלון .בצעד השלישי,
הוכנסו הערכות הבודקים ,שניתנו במסגרת התצפית ליכולת התלמידים ב'הגדרת הצורך במידע',
'חיפוש מידע' ו'הע רכת מידע' .בצעד הרביעי ,נבדקה תרומתן של אינטראקציות בין משתני
המחקר להסבר השונות של הציון על 'הדרך לפתרון' .אינטראקציות אלה עשויות לגלות אם
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תרומת המשתנים השונים תלויה במאפיינים האישיים .לדוגמה :האם תרומת המשתנים השונים
לציון על 'הדרך לפתרון' בקרב תלמידים ,הלומדים בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב,
גבוהה יותר מן התרומה של אותם משתנים לתלמידים הלומדים בבית הספר ,שאינו משתתף
בתכנית התקשוב.
בניתוח הרגרסיה על ציון ההצלחה במטלה ,הוכנסו חמישה צעדים .שלושת הצעדים
הראשונים היו זהים לניתוח הרגרסיות שנעשה לגבי הציון על 'הדרך לפתרון' .לרגרסיה זו התווסף
צעד רביעי ,שמאפשר לבדוק את תרומת 'הדרך לפתרון' להסבר השונות של ההצלחה במטלה.
בצעד החמישי נבדקה תרומת האינטראקציות להסבר השונות ,כפי שנעשה לגבי 'הדרך לפתרון'.
בניתוחי רגרסיה אלה נמצא שניתן להסביר  71%מציון 'הדרך לפתרון' ו 61% -מציון ההצלחה
במטלה .לוחות  22ו 23 -מציגים את מקדמי הרגרסיה להסבר השונות הציון על הדרך לפתרון
(לוח  )22וציון ההצלחה במטלה (לוח .)23
לוח 22

מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות של הציון על הדרך לפתרון ()N = 153
B

SE.B



R2

ΔR2

1

בית ספר
שכבת גיל
מגדר

.11
.48
.29

.19
.19
.19

.05
*.20
.12

*.06

*.06

2

בית ספר
שכבת גיל
מגדר
מיומנויות מחשב
מיומנויות מידע

.07
.46
.31
.36
-.52

.19
.19
.19
.14
.32

.03
*.19
.13
**.21
-.13

**.10

*.04

3

בית ספר
שכבת גיל
מגדר
מיומנויות מחשב
מיומנויות מידע
הגדרת הצורך במידע
חיפוש מידע
הערכת מידע

-.08
.03
.07
.04
-.03
.56
.45
.52

.11
.11
.11
.08
.19
.07
.08
.07

-.03
.01
.03
.02
-.01
***.40
***.30
***.38

***.71

***.61

צעד

*p < .05. **p < .01. ***p < .001.
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מן הלוח ניתן לראות ,שבצעד הראשון ,שבו הוכנסו המאפיינים האישיים ,נמצאה תרומה
של  6%להסבר השונות .על פי מקדמי ה  -של המאפיינים האישיים ,ניתן לראות ,שתרומת שכבת
הגיל בלבד היא מובהקת .מקדם ה  -חיובי כך ,שבדומה לממצאים בניתוחי השונות ,דרך הפתרון
של תלמידי כיתות ו' גבוהה ברמתה מדרך הפתרון של תלמידי כיתות ה'.
בצעד השני ,נוספו לרגרסיה המשתנים 'שליטה במיומנויות מחשב' ו'שליטה במיומנויות
מידע' .אלה תרמו עוד  4%להסבר השונות .על פי מקדמי ה  -ניתן לראות ,שלשליטה במיומנויות
מחשב בלבד הייתה תרומה להסבר השונות של הדרך לפתרון .מקדם ה  -חיובי ,כך שככל
שמיומנויות המחשב גבוהות יותר ,אזי הדרך לפתרון מוצלחת יותר.
בצעד השלישי ,הוכנסו לרגרסיה שלושת מדדי הערכת הבודקים להתנהגות המידע של
הנבדקים  יכולת ב'הגדרת הצורך במידע'' ,חיפוש מידע' ו'הערכת מידע' .אלה תרמו  61%להסבר
השונות .מקדמי ה  -של שלושת המשתנים היו גבוהים יחסית ,כך שככל שיכולת התלמיד
ב'הגדרת הצורך במידע' ו/או ב 'חיפוש מידע' ו/או ב'הערכת מידע' ,גבוהה יותר ,כך דרך הפתרון
מוצלחת יותר .בלוח ניתן לראות ,שעם הכנסת שלושת מדדי הערכת הבודקים ,המשתנה של
שכבת גיל ושל מיומנויות מחשב ,שהיו מובהקים בצעד השני ,לא נמצאו מובהקים בצעד השלישי.
ממצא זה מצביע על תיווך ,כלומר המשתנים 'שכבת גיל' ו'מיומנויות מחשב' הנם משתנים
מתווכים ,באמצעות מדדי 'הגדרת הצורך במידע'' ,חיפוש מידע' ו'הערכת מידע' .כך ,ככל שדרגת
הכיתה גבוהה יותר ו/או מיומנויות המחשב רבה יותר ,אזי 'הגדרת הצורך במידע'' ,חיפוש מידע'
ו'הערכת מידע' גבוהים יותר וכאשר אלה גבוהים יותר ,אזי הציון על 'הדרך לפתרון' ,גבוה יותר.
יש לציין ,שבניתוח רגרסיה זה ,לא נמצאה תרומה מובהקת כלשהי של האינטראקציות ,שהוכנסו
בצעד הרביעי ולכן הן אינן מוצגות בלוח.
במחקר נבדקה גם ההצלחה במטלה – ציון שנקבע על פי התשובות שנרשמו בטופס המטלה,
ללא התייחסות לדרך הביצוע .במטרה לבדוק עד כמה תורמים המשתנים השונים להסבר השונות
של משתנה זה ,בוצעה רגרסיה היררכית הכוללת חמישה צעדים .שלושת הצעדים הראשונים היו
זהים לניתוח הרגרסיות שבוצע בהקשר ל'הדרך לפתרון' .בצעד הרביעי הוכנס גם הציון שניתן על
'הדרך לפתרון' .בניתוח הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות של ההצלחה במטלה נמצא שניתן
להסביר באמצעות המשתנים השונים  69%מהשונות .מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר
השונות של ההצלחה במטלה מוצגים בלוח .23
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לוח 23

מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות של הציון על ההצלחה במטלה ()N = 153
B

SE.B



R2

ΔR2

1

בית ספר
שכבת גיל
מגדר

.56
3.05
1.13

1.48
1.48
1.48

.03
*.16
.06

.03

.03

2

בית ספר
שכבת גיל
מגדר
מיומנויות מחשב
מיומנויות מידע

.87
2.90
1.36
3.50
-5.45

1.44
1.45
1.44
1.05
2.43

.00
*.16
.07
***.27
*-.18

**.08

.05

3

בית ספר
שכבת גיל
מגדר
מיומנויות מחשב
מיומנויות מידע
הגדרת הצורך
במידע
חיפוש מידע
הערכת מידע

-1.06
.83
-.15
1.22
-2.06
3.72

.78
1.02
.99
.73
1.67
.62

-.06
-.00
-.00
.09
-.07
***.35

***.60

***.52

4.18
2.72

.68
.66

***.37
***.26

4

בית ספר
שכבת גיל
מגדר
מיומנויות מחשב
מיומנויות מידע
הגדרת הצורך
במידע
חיפוש מידע
הערכת מידע
ציון על הדרך
לפתרון

-.71
-.04
-.43
1.07
-1.92
1.42

.87
.91
.88
.65
1.49
.66

2.34
.56
4.12

.68
.68
.66

צעד

-.04
-.00
-.02
.08
-.06
.13

***.69

***.09

**.21
.05
***.54

*p < .05. **p < .01. ***p < .001.
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כפי שנראה בלוח ,בצעד הראשון נמצאה תרומה של  3%להסבר השונות .למעשה ,נמצאה
תרומה מובהקת רק למשתנה של שכבת גיל .מקדם ה  -הוא חיובי ,כך שבשכבת כיתות ו',
ההצלחה הייתה גבוהה יותר מאשר בשכבת ה' .בצעד השני נוספו לרגרסיה המדדים של שליטה
במיומנויות מחשב ושליטה במיומנויות מידע .אלה תרמו עוד  8%להסבר השונות ,כאשר מקדם
ה  -של מיומנויות מחשב הוא חיובי ומקדם ה  -של מיומנויות מידע הוא שלילי .מתאם זה
התקבל ,כנראה ,בשל הקשר בין מיומנויות מחשב למיומנויות מידע המוצג בלוח  20שאיננו
מובהק .על כל פנים ,נראה כי ככל שהשליטה במיומנויות מחשב גבוהה יותר ,כך ההצלחה במטלה
רבה יותר .בצעד השלישי נוספו לרגרסיה שלושת המדדים שהתייחסו להתרשמות הבודקים
באמצעות התצפית מיכולת התלמידים ב'הגדרת הצורך המידע'' ,חיפוש מידע' ו'הערכת מידע'.
אלה תרמו להסבר השונות  .49%מקדמי ה  -של משתנים אלה חיוביים ,כך שככל ששלושת
המדדים גבוהים יותר ,אזי ההצלחה במטלה רבה יותר .בצעד הרביעי נוסף להסבר השונות הציון
שניתן על 'הדרך לפתרון' .משתנה זה תרם עוד  8%להסבר השונות ,כך שיחדיו ,ניתן להסביר 69%
מן השונות .ככל שמקדם ה  -של הציון על הדרך לפתרון הוא חיובי ,ההצלחה במטלה רבה
יותר .בלוח ניתן לראות ,שכאשר הוכנס המשתנה 'הדרך לפתרון' ,הייתה ירידה גדולה
במקדמי הרגרסיה של שלושת המשתנים שבדקו יכולת ב'הגדרת הצורך במידע'' ,חיפש מידע'
ו'הערכת מידע' ,שבלטו בצעד הקודם .ממצא זה מצביע על כך שהמשתנה 'הדרך לפתרון',
מת ווך בין היכולת לבין ההצלחה במטלה .יש לציין ,שבניתוח רגרסיה זה ,לא נמצאה תרומה
מובהקת כלשהי של האינטראקציות ,שהוכנסו בצעד החמישי ולכן הן אינן מוצגות בלוח.
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מודל  SEMלהסבר השונות של ההצלחה במטלה
לאור תוצאות ניתוחי הרגרסיה ,שהראו כי קיימים משתנים מתווכים בין התנהגות המידע של
התלמידים ,כפי שנצפתה במטלה ובין ההצלחה במטלה ,נבדק גם מודל Structural Equation ( SEM
 ,)Modelingבאמצעות תוכנת  .AMOSגרסת המודל הראשונית מוצגת בתרשים .12

תרשים  .12מודל  SEMלבדיקת תרומת המשתנים השונים להצלחה במטלה
כפי שנראה בתרשים ,במודל יש שני משתנים אקסוגניים ,המבטאים את תפיסת התלמידים
אודות מידת השליטה העצמית שלהם במיומנויות מחשב ומיומנויות מידע .שאר המשתנים
המוצגים במודל הנם אנדוגניים  משתנים שנתרמים על ידי משתנים אחרים במודל .המשתנים
המבטאים את התנהגות המידע של התלמידים ,כפי שבאה לידי ביטוי ביכולת להגדיר צורך
במידע ,לחפש מידע ולהעריך מידע וכן הציון על 'הדרך לפתרון' הם משתנים מתווכים 
נתרמים על ידי משתנים אחרים ותורמים מצדם למשתנים נוספים .המשתנה המבטא את
ההצלחה במטלה הוא 'משתנה המטרה' ,כלומר ,נתרם על ידי משתנים אחרים ,אך אינו תורם
למשתנים במודל.
בבדיקה ראשונית של המודל נמצא שטיב ההתאמה של המודל למתאמים בין המשתנים
השונים אינו עומד בקריטריונים :במודל התואם בצורה הטובה ביותר  ²אמור להיות בלתי
מובהק ואילו במודל זה נמצא כי  .² = 19.52, p < .01מדד  ,RMSEAהמודד את השוני בין
המודל לבין הקשרים בין המשתנים השונים ,אמור להיות נמוך מ . 05 -בעוד שבמודל זה נמצא
מדד  RMSEAבגובה  . 11עם זאת ,יש לציין ,ששני מדדים נוספים ,המתייחסים לטיב ההתאמה
של המודל  מדד  CFIומדד  ,NFIהיו גבוהים מ ,.90 -כפי שמתבקש ממודל  SEMבעל התאמה
טובה .מכל מקום ,תוכנת ה AMOS -הצביעה על אפשרות לתיקון טיב ההתאמה של המודל וזאת
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באמצעות הוספת קשר ישיר בין יכולת חיפוש מידע ובין ההצלחה במטלה .אי-לכך בוצע
השינוי המתבקש וטיב ההתאמה של המודל לקשרים בין המשתנים השונים נבדק בשנית .בבדיקת
המודל המתוקן התקבלו מדדי טיב ההתאמה בכל ארבעת הקריטריונים ,כנדרש= 7.55, p > ,
 .² .05, RMSCA = .04, NFI = .98, CFI = .99מקדמי המודל המתוקן מוצגים בתרשים .13

תרשים  .13מודל  SEMמתוקן לבדיקת תרומת המשתנים השונים להצלחה במטלה
מן התרשים ניתן לראות שהמשתנה 'תפיסה עצמית אודות מידת השליטה במיומנויות
מחשב' ,תורם בצורה מובהקת ליכולת 'הגדרת הצורך במידע' וליכולת 'הערכת מידע' ,בעוד שלגבי
המשתנה 'תפיסה עצמית אודות מידת השליטה במיומנויות מידע' ,לא נמצאה תרומה מובהקת
כלל .ככל שהתפיסה העצמית אודות מידת השליטה במיומנויות מחשב גבוהה יותר ,אזי היכולת
ב'הגדרת הצורך במידע' ו/או ב'הערכת מידע' גבוהים יותר.
שלושת המשתנים המבטאים את היכולת באוריינות מידע  הגדרת הצורך ,הערכת מידע
וחיפוש מידע – תרמו בצורה מובהקת ל'דרך הפתרון' ,כך שככל שהם חזקים יותר ,אזי הדרך
לפתרון מוצלחת יותר .המשתנה 'יכולת 'חיפוש מידע' נמצא תורם באופן ישיר להצלחה במטלה,
בעוד 'הגדרת הצורך' ו'הערכת מידע' מתווכים באמצעות 'הדרך לפתרון' ,כך שככל שהם חזקים
יותר ,דרך הפתרון יותר מוצלחת וכאשר זו יותר מוצלחת ,אזי ההצלחה במטלה רבה יותר.
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דיון בסוגיות הקשורות בלמידת אוריינות מידע
מטרות המחקר בהקשר ללמידת אוריינות מידע היו לבדוק את ההבדלים בין התלמידים
הלומדים בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב לבין תלמידים הלומדים בבית ספר שאינו
משתתף בתכנית התקשוב מבחינת :מסגרות הלימוד של מיומנויות מחשב ומידע ,היקף הלימוד
בבית הספר ,התפיסה העצמית של התלמידים אודות מידת שליטתם במיומנויות ,רמת אוריינות
המידע והתנהגות המידע שלהם בפועל וכמו כן לבדוק את הקשרים בין משתני המחקר ולהציג
מודל המבטא קשרים אלה.

הבדלים בין בתי הספר
בדיקת ההבדלים בין התלמידים בשני בתי הספר העלתה כי נמצאו הבדלים מועטים בלבד.
בהקשר לשאלת המסגרת בה רכשו את הידע שלהם  בבית הספר או במסגרות אחרות  נמצאו
הבדלים קטנים בחלוקה לפי סוגי מיומנויות המחשב  בבית ספר המשתתף בתכנית התקשוב
דיווחו על לימוד תוכנת  Wordבהיקף נרחב יותר .בבית הספר השני ,דווח על לימוד תוכנת פאוור-
פוינט וניהול קבצים בהיקף נרחב יותר (ראה לוח  .)14אולם הממצא החשוב יותר הוא ,כי בשני
מו סדות הלימוד רוב התלמידים אינם רואים את בית הספר כמסגרת העיקרית שבה רכשו
מיומנויות מחשב ומידע (ראה תרשים  .)3התלמידים מדווחים כי רכשו יותר מיומנויות מחשב
ומידע בלמידה עצמית ,או במסגרות אחרות ,מאשר במסגרת הלימודים בבית הספר (פרט ל-
 Wordולפאוור-פוינט) .כמו כן ,נמצא פער מובהק בין הדיווח על המסגרת בה רכשו מיומנויות
מחשב ,בהשוואה למסגרת בה רכשו מיומנויות מידע (פרט לאקסל) .כלומר ,להערכתם ,תרומת
הלמידה בבית הספר לפיתוח מיומנויות המידע שלהם ,הייתה נמוכה ביותר ,אפילו בהשוואה
לתרומת בית הספר לפיתוח מיומנויות המחשב.
בדיווח על היקף הלימוד של מיומנויות מידע לא נמצא הבדל בין בתי הספר .בדיווח על היקף
הלימוד של מיומנויות מחשב נמצא כי דווקא בבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב ,יותר
תלמידים דיווחו על לימוד מיומנויות מחשב בבית ספרם בהיקף רב יותר בהשוואה לבית הספר
השני (ראה לוח  .)15עם זאת ,הממצא הבולט בהקשר זה הוא כי התלמידים בשני בתי הספר חשים
כי היקף הלימוד של מיומנויות המידע נמוך באופן משמעותי מהיקף הלימוד של מיומנויות המחשב
(ראה תרשים  .)4החיבור בין שני סוגי הממצאים מעלה כי בעיני התלמידים למידת מיומנויות מידע
בבית הספר מתרחשת בהיקף נמוך ולכן הם רוכשים את הידע שלהם בתחום במסגרות אחרות.
הצורך של תלמידים בישראל בחיזוק לימוד מיומנויות מידע זוהה בסקר עמדות של תלמידי
חטיבת ביניים ותיכון בנושא מיומנויות מידע (בלאו ודרור .)2013 ,ממצא דומה הוצג כבר בשנת
 ,2005במחקר עומק בקרב תלמידי בית ספר יסודי בשבדיה ) .)Enochsson, 2005ייתכן שניתן
להסביר את דיווח התלמידים על מיעוט העיסוק במיומנויות מידע ,באמצעות הממצאים שהוצגו
לעיל אודות המורים .מתיאורי המורים עולה כי חלקם לא עוסקים כלל בהקניית מיומנויות
תקשוב .גם כאשר מתרחשת הקנייה של מיומנויות ,הדבר מבוצע בעיקר בצורה מקרית ,כמענה
לשאלה ,או צורך ,שהתעורר ברגע נתון ולא במסגרת תכנית לימודים מובנית .ייתכן שצורת
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הוראה זו גורמת לכך שהתלמידים ,המורגלים לזהות למידה עם תחום דעת מסוים ובהקשר
למערכת שיעורים קבועה ,מתקשים לזהות מתי התרחשה למידה של אותן מיומנויות .כלומר,
ייתכן שמנקודת המבט של המורים הם אכן לימדו מיומנות מסוימת ,אך תלמידיהם לא זיהו זאת
כלמידה .ניתן לקשר זאת למחקרו של הרינג ( ,)Herring, 2010שמצא כי תלמידים הרוכשים
להשתמש באותה מיומנות בהקשרים אחרים.
הסבר נוסף ניתן לקשר לממצא כי בשני בתי הספר לא ניתנה לתלמידים הזדמנות רבה
לתרגל בפועל את מיומנויות המחשב והמידע .המורות בבית הספר המשתתף בתכנית התקשוב
דווחו כי הן ממעטות לקיים שיעורים בחדר מחשבים .בבית הספר שאינו משתתף בתכנית,
מחויבות המחנכות לקיים שיעור בחדר מחשבים אחת לשבוע ,אך ,מסיבות שונות ,הן ממעטות
לעסוק בתרגול מיומנויות מחשב ומידע במסגרת שיעורים אלה .כדברי מרואיינת :C5
"רוב הזמן השעורים ב[חדר] מחשבים קשורים למקצועות הלימוד ,הרבה עבודה
ב'אופק' ... 5הרבה דברים שאני צריכה שהתלמידים ימשיכו לעשות במחשב ,בעקבות
שיעור שהתחלנו בכיתה".
ואכן ,בשנה שבה בוצע המחקר החלו לקיים בשני בתי הספר תכנית מיוחדת לתגבור הקניית
מיומנויות תקשוב לתלמידים ,אך נראה כי התלמידים שנשאלו על כל תקופת לימודיהם ,עדיין
לא חשו בשינוי זה.
באשר לתפיסה העצמית של התלמידים אודות מידת שליטתם במיומנויות מחשב ומידע:
התלמידים מבית הספר שאינו משתתף בתכנית התקשוב דיווחו על שליטה רבה יותר במיומנויות
מחשב .במיומנויות מידע לא נמצאו הבדלים בין בתי הספר (ראה לוח  ,)16אולם הממצא החשוב
יותר הוא ,כי התלמידים בשני בתי הספר מעריכים כי שליטתם במיומנויות מידע גבוהה
משליטתם במיומנויות מחשב  -רמת השליטה במיומנויות מידע הוערכה כגבוהה מאד בעוד רמת
השליטה במיומנויות מחשב הוערכה כבינונית ומעלה (ראה תרשים  .)5ממצא זה מצביע על כך,
שעל אף העובדה שהתלמידים דווחו על היקף נמוך יחסית של לימוד מיומנויות מחשב בבית הספר
והיקף נמוך עוד יותר של לימוד מיומנויות מידע ,הם רואים עצמם כבעלי שליטה גבוהה ביותר
במיומנויות מידע .כלומר ,למרות שלמדו בבית הספר פחות מיומנויות מידע בהשוואה למיומנויות
מחשב ,התלמידים חשים כי הם שולטים בהן במידה רבה יותר .נראה כי המסר העולה מתפיסת
התלמידים בהקשר זה הוא שמיומנויות המידע ,עליהן נשאלו ,נתפסות בעיניהם כפעולות טכניות
קלות ליישום ,שהם רגילים לבצע מדי יום .הם אינם מודעים למורכבות הכישורים הנדרשים
לצורך חיפוש מידע באופן יעיל ומושכל ( .)Gross & Latham, 2009, 2012; Maurer et al., 2017
לעומת זאת ,מיומנויות המחשב כרוכות בהכרה של תוכנות והתנסות ביישום שלהן .לכן הם חשים
כי שליטתם במיומנויות המחשב פחותה מזו של מיומנויות המידע ,למרות שבבית הספר הוקדש,
לדעתם ,יותר זמן למיומנויות המחשב.

 5ספר דיגיטלי ללימוד תחום דעת מסוים.
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דברים אלה משתקפים בדברי אחת המורות ( )R4אשר עמדה על חשיבות העיסוק באוריינות
מידע כאמצעי לחיזוק הלמידה" :הם בעיקר משתמשים במחשב למשחקים .בזה הם אלופים.
אבל הם לא יודעים להשתמש בזה ללימודים שלהם .צריך ללמד אותם את זה להביא למודעות
שלהם" .במובן זה התלמידים מייצגים תפיסה המאפיינת את דור הילידים הדיגיטליים ,זאת
למרות שהוכח כי ילידות דיגיטלית אינה מנבאת יכולת באוריינות דיגיטלית ,בכלל ובאוריינות
מידע ,בפרט ( ;Çoklar, Yaman, & Yurdakul, 2016; Gallardo-Echenique et al., 2015
.)Livingstone, 2009a; Šorgo, 2016
יכולות התלמידים ורמת הידע שלהם בפועל נבדקו באמצעות מטלת ביצוע מתוקשבת .ציוני
המטלה נקבעו על פי שני מדדים .1 :ציון על 'ההצלחה במטלה' – נקבע על פי התשובות
שהמשתתפים רשמו בטופס התשובות למטלה;  .2ציון על 'הדרך לפתרון'  נקבע באמצעות ניתוח
התנהגות המידע שלהם כפי שנצפתה בסרטוני ההקלטה.
בשני סוגי הציונים לא נמצאו הבדלים בין בתי הספר .כלומר ,ההשתייכות הבית ספרית –
משתתף בתכנית התקשוב או אינו משתתף בתכנית התקשוב – לא נמצאה כתורמת להצלחה
במטלה .ממצא זה נתמך גם בניתוחי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות של הציונים על 'הדרך
לפתרון' ו'ההצלחה במטלה' (לוח  22ולוח .)23
הממצא כי דיווחי התלמידים בשני בתי הספר דומים למדי וכי לא נמצאו הבדלים בין
הישגיהם במטלת הביצוע ,בחלוקה על פי בתי ספר ,נתמך בממצאי מחקר ראמ"ה (משרד החינוך,
2015א') .תלמידים ב'קבוצת התכנית' ,שנשאלו על מידת שליטתם במיומנויות תקשוב שונות ,לא
דיווחו על שליטה רבה יותר מן התלמידים ב'קבוצת ההערכה' .אי לכך הסיקו החוקרים כי קשה
להניח מגמת שיפור במיומנויות אלו ,בבתי הספר המשתתפים בתכנית וכן שלא ניתן להצביע על
תרומה ניכרת של תכנית התקשוב בהקשר זה .חוקרים במערכת החינוך בסינגפור הגיעו למסקנה
דומה ,כאשר בחנו את רמת אוריינות המידע של תלמידי כיתות ה' ,בתום שלוש שנים להשקת
תכנית לאומית להטמעת אוריינות מידע בבתי הספר בסינגפור (.)Foo, Majid, & Chang, 2017
גם תוצאות מחקר  ICILSהצביעו על כך שבשני-שליש ממערכות החינוך שנבדקו ,לא נמצאו
השפעות מובהקות של גורמים הקשורים לתקשוב בית ספרי על הישגי התלמידים באוריינות
מחשב ומידע ).(Fraillon et al., 2014
לעומת זאת ,נמצאו הבדלים מובהקים בין שכבות הגיל ,ללא קשר להשתייכות הבית
ספרית .ממוצע הציונים של תלמידי כיתות ו' על 'ההצלחה במטלה' ,ועל דרך הפתרון בשאלת
'הערכת מידע' ,היה גבוה יותר מממוצע הציונים של תלמידי כיתות ה' (ראה לוח  .)17גם ממצא
זה נתמך באמצעות ניתוחי הרגרסיה .לא מצאנו מחקרים קודמים אשר עשו הבחנה בהקשר זה
בין ילדים בני  11לילדים בני  .12פיאז'ה ייחס לגילאי  7-12את אותו שלב התפתחותי ' שלב
האופרציה הקונקרטית' ) .(Piaget, 1970ייתכן שכאן באה לידי ביטוי ההתבגרות הטבעית של
הילדים ,משתנה שנמצא כגורם בעל השפעה מובהקת במחקר על יכולות הערכת מידע של צעירים
בגילאי  (Metzger, Flanagin, Markov, Grossman., & Bulger, 2015) 11-18וכן שזה מצביע
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על הקשר בין ההתפתחות הקוגניטיבית ובין התנהגות המידע ,שמצאו בהשתי ולארג' ( Beheshti
 .)& Large, 2013תלמידי כיתות ו' התנסו יותר בלמידה ,בהתמודדות עם מטלות ומבחנים ,וזה,
כשלעצמו תרם להצלחתם במטלה .יתכן שהצלחת התלמידים הבוגרים יותר בשאלה שדרשה
לבצע הערכת מידע ,לעומת מידת ההצלחה בשאלות החיפוש ,שנמצאה זהה בשתי שכבות הגיל,
קשורה לכך שהערכת מידע דורשת חשיבה מסדר גבוה (ברזילי )2013 ,בעוד מטלות הקשורות
בחיפוש מידע מביאות לידי ביטוי כישורים טכניים ,יותר מאשר כישורי חשיבה.

מאפייני התנהגות המידע
הממצאים מלמדים על מאפייני התנהגות המידע של התלמידים .תלמידים רבים הצליחו
להתמודד עם מטלות חיפוש פשוטות יחסית כחיפוש בתוך אתר נתון ,או כאשר סוג המידע
המבוקש נקבע מראש ,אם כי לא תמיד עשו זאת ביעילות .לעומת זאת רבים מהם התקשו בשאלת
החיפ וש המשולב ,שדרשה לבצע אינטגרציה בין יכולת להגדיר צורך מידע ,לחפש מידע ,להעריך
את תוצאות החיפוש ולבחור את התשובה הנכונה (ראה תרשים  .)7בניתוח הבחירה של כלי
חיפוש ,נמצא כי רוב גדול של התלמידים אינם נעזרים במנוע חיפוש כללי לצורך סינון מידע על פי
סוג ,למרות שב שיטה זו ניתן להגיע ליותר מקורות מידע רלוונטיים ,מאשר שימוש במנוע חיפוש
ייעודי (כגון  .)YouTubeכמו כן ,נמצא שכמחצית מן התלמידים אינם מודעים לאפשרות להשתמש
במנוע חיפוש פנימי לצורך איתור מידע בתוך אתר (ראה תרשים  .)9התנהגות התלמידים עשויה
להצביע על קושי באוריינות המידע שלהם ,מאחר שרובם לא השתמשו בשיטות היעילות והמושכלות
ביותר לצורך איתור המידע.
ממ צא זה ,המייצג את רמת ידע התלמידים במרכיבים השונים של אוריינות מידע ,תואם
את דיווחי צוות ההוראה ,שהצביעו על כך שמבין המיומנויות הקשורות באוריינות מידע ,הן
מלמדות בעיקר 'חיפוש מידע'' .הערכת מידע' הן מלמדות במידה פחותה מאד ואינן עוסקות כלל
ב'הגדרת הצורך במידע ' .הדבר עשוי להצביע ,שוב ,על חשיבות תפקידם של המורים בהקניית
מיומנויות מסוימות ובעיקר אלה הכרוכות בהערכת מידע ( .)Walraven et al., 2009ייתכן
שהעיסוק של המורות במסגרת ההוראה בהקניית מיומנויות חיפוש מידע ,תרם להצלחת
תלמידיהן בחלק זה של המטלה ,בעוד שמיעוט העיסוק בהקניית מיומנויות הערכת מידע והגדרת
הצורך במידע ,גרם להצלחה פחותה של התלמידים בשאלות שבדקו מיומנויות אלה ,או את
השילוב ביניהן כפי שנמצא במחקר קודם ( .)Allison, Laxman, & Lai, 2016מאידך ,מאחר
שרוב התלמידים דיווחו כי הידע שלהם בתחום זה נרכש בעיקר מחוץ לבית הספר ,ייתכן
שהצלחתם הושפעה גם מהתנסותם האישית והיומיומית בשימוש במנוע החיפוש  ,Googleידע
שתרם להצלחתם במטלות החיפוש הפשוטות יותר ,אך לא היווה תנאי מספיק להצלחה במטלות
האחרות ).(Duarte Torres, 2014
בשתי השאלות שבחנו יכולת ניסוח שאילתה ,נמצאה אצל רוב התלמידים יכולת ניסוח
חלשה למדי בין 'בעייתית' לבין 'מוצלחת חלקית' (ראה עמוד  .)123אף משתתף לא ניסח שאילתה
תוך שימוש באופרטורים בוליאניים ,או במסך החיפוש המתקדם ואף אחת מן המורות שרואיינו
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לא תיארה הקנייה של מיומנויות אלה לתלמידים .זאת למרות שבמסמכי תכנית התקשוב נדרש
מן המורים להקנות לתלמידים מיומנות זו .כמו כן נמצא כי יכולת ניסוח השאילתה קשורה
למספר השאילתות המוצגות ,ככל שיכולת זו פחותה ,נדרש להציג יותר שאילתות עד למציאת
התוצאה המספקת.
גם בהקשר זה ,כמו בבחירת כלי החיפוש ,נראה כי כאשר מוצג הצורך המדויק (כגון,
הסוואה בבעלי חיים) ,רוב התלמידים יודעים לזהות את מילות החיפוש בתוך טקסט השאלה
ולהציג אותן למנוע החיפוש .אולם כאשר מוצג צורך מידע כללי יותר ,הדורש להבין את הצורך,
לפרק את הסיטואציה למרכיביה ,לנסח שאילתות הנתונות מענה לכל מרכיב בנפרד ולהשוות בין
הממצאים ,נוצר קושי ,הדורש חשיבה ,הבנה תרגול והתנסות בשיטות לחיפוש מידע באופן יעיל
ומושכל.(Duarte Torres, 2014) .
מחקרים מהעשור הקודם הצביעו על הצורך להקנות לתלמידים תובנות על אופן הפעולה
של מנועי ה חיפוש וכלים לאיתור מידע מורכב ,כגון שימוש בלוגיקה בוליאנית ( Enochsson,
 .) 2005נראה כי מה שהתפתח מאז הם האלגוריתמים של מנועי החיפוש עצמם ,השואפים להקל
על החיפוש ולהפכו לאינטואיטיבי יותר .התפתחות זו עשויה לסייע להתמודדות עם צרכי מידע
פשוטים ,אולם היא איננה מספקת כאשר מדובר בצרכי מידע מורכבים יותר ,הדורשים יכולת
להבין את הצורך ,לנתח את האפשרויות ולחשוב בצורה ביקורתית .במובן זה ,למרות הזמן שחלף,
ההתפתחויות הטכנולוגיות והחידושים באופן הפעולה של מנועי החיפוש ,נראה כי הקושי
במיומנויות חיפוש של תלמידים ,עליו הצביעה בילאל בראשית המאה ( ,)Bilal, 2001עדיין קיים,
כפי שנמצא גם במחקר אודות תלמידים בסינגפור ).(Foo et al., 2017
הממצאים מלמדים כי יכולת ניסוח השאילתה רלוונטית לקידום אוריינות המידע של
התלמידים ,ובעיקר בהקשר למרכיב באוריינות מידע העוסק באיתור מידע באופן ממוקד ומדויק.
כמו כן יכולת ניסוח שאילתה נכללת במיומנות הכללית של יכולת ניסוח שאלות ,הכרוכה בחשיבה
מסדר גבוה (זוהר ;2013 ,יועד .)2009 ,בהקשר זה מתבלט תפקידם של מורים מיומנים ,אשר
ישכילו לכוון את תלמידיהם לשימוש בטכנולוגיית המידע ,ככלי שרת ללמידה ולחשיבה ולא
כאמצעי טכני בלבד.
הקושי של תלמידים צעירים ובוגרים ואף של סטודנטים באוניברסיטאות להעריך מידע ולנתח
מקורות מידע ,זוהה במחקרים קודמים כאחד הקשיים המשמעתיים ביותר בתהליכים הכרוכים
באוריינות מידע (ברזילי וזוהר .(Head, 2013;Gallardo-Echenique et al., 2015 ;2011 ,מטלת
הביצוע כללה שתי שאלות נוספות ,שהתייחסו ליכולת להבין ולהסביר תוצאות מידע שהתקבלו
בעקבות ביצוע חיפוש ברשת .שאלה שעסקה ב 'הגדרת הצורך במידע' ושאלה שעסקה ב'הערכת
מידע' .הממצאים העלו כי תלמידים רבים התקשו בשאלות הפתוחות ,כשהתבקשו לנסח הסבר
מילולי לתשובות שבחרו לסמן .ייתכן שקושי זה קשור בבעיות בהבנת הנקרא ,או ביכולת ניסוח
והבעת עמדה .עם זאת ,בדומה לממצא הקודם ,הוא עשוי להצביע על הקשר בין הצורך בפיתוח
חשיבה עתירת הבנה ובין הצורך לפתח מרכיב זה באוריינות מידע ,העוסק ביכולת להעריך מידע
ולהסביר בחירה של מידע מסוים באופן מושכל (ברזילי.)2013 ,

149

קשרים בין המשתנים
תפיסה עצמית מול ביצוע בפועל
השערה זו עסקה בקשר בין התפיסה העצמית של התלמידים אודות מידת שליטתם במיומנויות
מחשב ומידע ובין מידת הצלחתם בפועל במטלת אוריינות מידע.
כפי שנראה בלוח  ,20נמצאו מתאמים מובהקים בהתייחס למיומנויות המחשב .תלמידים
שדווחו על עצמם כעל בעלי מיומנות מחשב גבוהה יותר ,נמצאו גם כבעלי מיומנויות מידע גבוהות
יותר בחיפוש והערכת מידע והצליחו יותר במטלה .ממצא זה מחזיר אותנו למושג  ,CILהמחבר בין
יכולת טכנית (אוריינות מחשב) ובין יכולת אינטלקטואלית (אוריינות מידע) .ממצאי מחקר ,ICILS
העלו כי תפיסה עצמית גבוהה של התלמידים לגבי שליטה במיומנויות מחשב בסיסיות ( Basic ICT
 )self-efficacyתרמה להצלחה במטלת אוריינות מחשב ומידע ,בניגוד למיומנויות מתקדמות של
תכנות ועיבוד נתונים שלא תרמו להצלחה במטלה (.)Ainley et al., 2016
ממצא זה עשוי להצביע על חשיבות השליטה במיומנויות מחשב כתנאי בסיסי להצלחה במטלת
אוריינות מידע בעידן הדיגיטלי ,אך הוא איננו מהווה תנאי מספיק .טענה זו מקבלת חיזוק מן הממצא
כי לא נמצאו קשרים בין דיווח התלמידים על מיומנויות מידע גבוהה לבין ההצלחה במטלה .תפיסתם
העצמית הגבוהה של התלמידים אודות מיומנויות המידע שלהם ,אשר הייתה אפילו גבוהה
מתפיסתם העצמית אודות מיומנויות המחשב ,כלל לא תרמה להצלחתם במטלה .בדומה למחקרים
אחרים שהוזכרו בסקירת הספרות (פורת ,בלאו ,וברקMaurer, Smith et al., 2013 ;2017 ,
; ,)Schloegl, & Dreisiebner, 2017גם במחקר זה התגלה פער בין תפיסתם העצמית של התלמידים
אודות הרמה הגבוהה של מיומנויות המידע שלהם (ראה תרשים  )5ובין היכולות שהפגינו בפועל .ניתן
לקשור ממצאים אלה ל'תיאוריית הכשירות ) (Competency theoryול'אפקט דאנינג קרוגר',
המתאר הטיה קוגניטיבית ,לפיה אנשים חסרי מיומנות ,או השכלה ,בתחום מסוים ,נוטים להערכת
יתר של שליטתם בנושא ( .)Kruger & Dunning, 1999אפקט זה התגלה גם במחקר על סטודנטים
שבצעו מבחן אוריינות מידע (.)Gross & Latham, 2009, 2012
כמו כן ניתן לקשר ממצא זה לתובנה ,שעלתה בראיונות עם צוות ההוראה בשני בתי הספר
ונמצאה גם במחקרים קודמים ( ,)Çoklar, Yaman, & Yurdakul, 2016; Šorgo, 2016שילידות
דיגיטלית אינה מהווה תנאי מספיק לשליטה במיומנויות מידע .אמנם לרוב הצעירים בימינו ,יש
יכולת טכנית גבוהה וקליטה מהירה של אופן השימוש בטכנולוגיה ,אך יכולת זו אינה מתועלת
בהכרח ללמידה .כפי שתיארה מרואיינות  C6כשהסבירה כי התלמידים:
"לא יודעים ללמוד דרך המחשב ,או מה לעשות עם המידע במחשב  ...הם יודעים לעשות
העתק-הדבק בעיקר ...יודעים רק ויקיפדיה ,לא יודעים לחפש בעוד מקומות ,לא יודעים
לזהות אתרים ,למפות אותם ,לזהות באיזה אתרים כדאי ,או לא כדאי[ ,להשתמש]".
כאן עולה חשיבותו של תפקיד המורה כמכוון ומנחה את התלמידים כיצד לפתח את יכולת
הלמידה ולהגיע לתוצרי למידה ,בעזרת המיומנויות הטכנולוגיות.
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יכולות שתרמו להצלחה במטלת אוריינות מידע
בניתוחי הרגרסיה להסבר השונות נמצא כי שלושה משתנים ,שבדקו את התנהגות המידע של
התלמידים  -יכולת התלמיד ב'הגדרת הצורך במידע' ו/או ב 'חיפוש מידע' ו/או ב'הערכת מידע' -
תורמים הן להסבר השונות של 'הדרך לפתרון' והן להסבר השונות של 'ההצלחה במטלה' .ככל
ששלושת המשתנ ים גבוהים יותר ,כך 'הדרך לפתרון' ו'ההצלחה במטלה' גבוהים יותר .כמו כן
נמצאה תרומה גבוהה מאד של 'הדרך לפתרון' להצלחה במטלה .מודל Structural ( SEM
 ,)Equation Modelingמראה כי התפיסה העצמית של התלמידים לגבי רמת השליטה
במיומנויות מידע ,אינה תורמת להצלחה במטלה ,כיוון שלמעשה הם אינם מכירים את התחום
באופן מספק .שליטת התלמידים במיומנויות מחשב מהווה תנאי בסיסי ,אך אינה מהווה תנאי
מספיק להצלחה במטלה (.)Ainley et al., 2016; Fraillon et al., 2015
'הדרך לפתרון' הנה משתנה מתווך בין שלושת המשתנים הנזכרים לעיל ובין ההצלחה
במטלה  ככל שיכולות אלה היו גבוהות יותר ,הן השפיעו על הדרך לפתרון וככל שהדרך לפתרון
הייתה מוצלחת יותר ,היא תרמה להצלחה במטלה (ראה תרשים  .)13הציון על 'הדרך לפתרון'
נקבע על פי ניתוח התנהגות חיפוש המידע של התלמידים שביצעו את המטלה ,מאחר שהוא בחן
מה הם עשו בפועל במהלכים לאיתור המידע ( .)Wilson, 2000מכאן ,שהתנהגות חיפוש המידע
נמצאה כגורם מתווך בין מיומנויות המידע של המשתתפים ובין ההצלחה במטלת אוריינות מידע.
ככל שהתנהגות המידע הייתה יותר יעילה ומושכלת – כפי שהתבטא ביכולת לנסח שאילתה,
שימוש בשיטת חיפוש הולמת לצורך ויכולת להסביר את הבחירה במקור מידע מסוים – כך גברה
ההצלחה במטלה .כפי שנמצא במחקרים קודמים ,כדי לחזק את אוריינות המידע יש לפתח התנהגות
מידע נבונה (.)Shenton & Hay-Gibson, 2012
ממצא זה מחזק את הטענה כי יש לראות את המשותף בין שני המושגים ולהתייחס אליהם
כאל תחומים המשלימים זה את זה הן ברמה הפרקטית והן ברמה התיאורטית ) .(Julien, 2016כפי
שהראו לאו ואייזנברג ( Lawe & Eisenbergבתוך  ,)Fisher et al., 2005כאשר השוו בין המודלים
השונים וקבעו כי המודלים התהליכיים של התנהגות המידע מהווים מפת דרכים להטמעה והוראה
של מיומנויות מידע בתכנית הלימודים .ואכן גישה זו באה לידי ביטוי הן במודל Eisenberg, ( Big6
 ) Bilal & Beheshti, 2014; 2008והן במודל  BATשל  .(Bilal & Beheshti, 2014) Nessetמכאן
עולה כי בבואנו להקנות לתלמידים מיומנויות אוריינות מידע ולהעריך את היכולות שלהם ,יש
להקדיש תשומת לב להתנהגות המידע של התלמידים ,לאבחן אותה ולברר מה הם נקודות
החולשה והחוזק שלהם בתחום זה .כאשר מטילים על תלמידים מטלות הכוללות מרכיבים של
אוריינות מידע ,חשוב לתכנן ולהבנות אותן על פי יכולות אלה ולא להניח שהם ידעו כיצד
להתמודד עם המטלה בכוחות עצמם.
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סיכום ומסקנות
'אורינות מידע' נתפסת מזה זמן רב כאחר הכישורים הנדרשים ביותר לחיים בחברה המודרנית
) .(Todd, 2017בהקשר החינוכי מדובר בגישה השואפת לפתח תלמיד אוטונומי ,בעל יכולת הבניית
ידע ,המסוגל לפתח למידה עצמאית החיונית לפיתוח מיומנויות של המאה ה 21 -בקרב בוגרי
מערכת החינוך (יועד ומלמד.)2009 ,
במחקר זה ביקשנו לשרטט תמונות מצב ההוראה והלמידה של 'אוריינות מידע' בשני בתי
ספר יסודיים בנקודת זמן מסוימת (המחצית הראשונה של שנת הלימודים תשע"ה) .ניסינו לברר
מה המורים מלמדים בתחום זה (מרכיב ההוראה) ומה התלמידים יודעים לעשות (מרכיב הלמידה).
ביקשנו לבחון מדיניות שהתוותה מול יישומה במציאות ,על רקע ההטמעה של 'תכנית התקשוב
להתאמת מערכת החינוך למאה ה ,'21 -בבתי ספר יסודיים בישראל ,החל משנת הלימודים תש"ע.
תכנית התקשוב ,הציבה לעצמה מטרה להוביל לקידומה של פדגוגיה חדשנית בבתי הספר.
לצד דרישות בעלי מאפיינים מבניים וארגוניים מעיקרם ,דרשה תכנית התקשוב ליישם היבט
לימודי-פדגוגי אחד ויחיד  ,אשר אף כי תואר במסמכים בשמות שונים ,ניתן לכנס אותו תחת
הכותרת 'אוריינות מידע' .בניתוח מסמכי המדיניות שליוו את התכנית ,נמצא כי היא התייחסה
בהרחבה לתחום זה ,הן בעצם הגדרתו כ'תפוקה' נדרשת והן בתיאור תהליכי הוראה ולמידה
ובהצגת ההישגים הנדרשים מן המורים ומן התלמידים.
על רקע זה ביקשנו לברר ,האם מוצעת לתלמידים במסגרת לימודיהם בבית הספר היסודי
בישראל אפשרות לרכוש כישורי אוריינות מידע? ואם כן – מה מלמדים אותם? כיצד מלמדים?
מה קולטים התלמידים? ומה מאפיין את הידע והתנהגות המידע שלהם .זאת במקביל לבחינת
תפיסת התפקיד של המורים ,המלמדים את אותם התלמידים ומשקפים את תהליכי ההוראה
המתקיימים בבית הספר.
כדי שנוכל להעמיק בניתוח הנתונים בחרנו לקיים את המחקר בגישת 'חקר מקרה' ( Case
 )Studyבשני בתי ספר :בית ספר המשתתף בתכנית התקשוב ,שימש כקבוצת מחקר ובית ספר
שאינו משתתף בתכנית התקשוב ,שימש כקבוצת ביקורת .לצורך איסוף הנתונים בוצעו בשני בתי
הספר מספר תהליכים מקבילים וזהים  בכל אחד מבתי הספר נבדקו תלמידי כיתות ה'-ו',
הנהלת בית הספר והמורות המלמדות את התלמידים שהשתתפו במחקר.
ברמה המחקרית אפשר הליך הוליסטי זה להתבונן בנושא ההוראה והלמידה של אוריינות
מידע משלוש זוויות שונות כמו גם מן התיאוריה אל הפרקטיקה :נקודת המבט של משרד החינוך,
כפי שבאה לידי ביטוי במסמכי המדיניות; נקודת המבט של צוות ההוראה ,האמון על הוראת
הנושא; ונקודת המבט של התלמידים ,האמורים להתפתח ולרכוש ידע בנושא .הבחירה להתמקד
בשני בתי ספר בלבד אפשרה להשוות בין מורים למורים ובין תלמידים לתלמידים ,כמו גם בין
נקודות המבט של תלמידים ומורים בתוך כל אחד מבתי הספר.
הקלטת פעילות התלמידים במחשב לצורך תצפית בהתנהגות המידע שלהם ,יצרה צורך
לנתח כמות נכבדה של מידע איכותני ,מעיקרו ,ולהפכו לנתונים כמותיים .לשם כך פותח כלי
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הערכה ייחודי תוך שימוש בטופס מקוון של  .Googleכלי ההערכה אפשר לבודקים שונים לתעד
באמצעות קריטריונים אחידים את התהליכים שנצפו בקובצי הווידאו ולקודד אותם לצורך
הניתוחים הסטטיסטיים .התהליך בכללותו אפשר ליצור באמצעות תוכנת  ,AMOSמודל SEM
( )Structural Equation Modelingלניתוח משוואות מבניות .כך הצלחנו להציע מודל גראפי,
הממחיש את מערכת הקשרים בין משתני המחקר הכמותי ,ולהצביע על הקשר בין התנהגות
המידע של התלמידים ובין יכולתם להצליח במטלת אוריינות מידע.
המחקר הצביע על מספר פערים וקשיים :פער מובנה בתוך מסמכי תכנית התקשוב בין
הדרישה להוראה ולמידה של אוריינות מידע ובין האפשרות ליישם תפוקה זו בפועל :מן המחקר
עולה ,כי המיומנויות המצופות מהמורים והתלמידים בהקשר זה פורטו במסמכים במידה רבה ,זאת
בניגוד לנטען במחקר ההערכה של ראמ"ה (משרד החינוך2015 ,א') .הקושי המבני לא נבע
ממחסור בהנחיות ,אלא מפרסומן בצורה מבוזרת ובשפה לא אחידה .זאת לצד קביעת לוח זמנים
בלתי אפשרי והקצאת תשתיות במידה וברמה שאינה מאפשרת לתלמידים לרכוש ולתרגל
מיומנויות תקשוב .הציפייה כי מדריכים המתמחים בתחומי הדעת ידריכו את המורים באוריינות
מחשב ומידע ,כאשר לא ברור כיצד הם עצמם הוכשרו בנושא והקביעה כי כל מורה ישלב אוריינות
מחשב ומידע בהוראה שלו ,הפכו משימה זו למסובכת עוד יותר.
הקשיים המובנים בתכנית עצמה תרמו ליצירת פער נוסף – בין דרישות התכנית ובין
האפשרות ליישמה בפועל בבית הספר שהשתתף במחקר .מתיאורי צוות ההוראה עולה כי לא
הוקצה זמן מספק להכנת בית הספר והמורים :חלק מן התשתיות הותקן רק לאחר שהתכנית
החלה לפעול; ההשתלמות שניתנה למורים הייתה קצרת מועד ולא יכלה לספק את ההכשרה
הנדרשת לביצוע כלל התפוקות; ביטול שעות ההדרכה ,שהוקצו לרכזת התקשוב הבית ספרית
בשנתיים הראשונות לביצוע התכנית ,תרם ,אף הוא ,לעיכוב בפיתוח יכולות ההוראה של המורים.
כתוצאה מכך ,מרבית המורים הצליחו ליישם בפועל את הדרישה לשלב כלים טכנולוגיים ותכנים
מקוונים בהוראה של תחומי הדעת ,אך לא השכילו לשלב בתכנית הלימודים הקניית מיומנויות
אוריינות מחשב ומידע.
פער נוסף נמצא בין תפיסת התפקיד של המורים אודות חשיבות הקניית אוריינות מידע ובין
העיסוק בנושא זה בפועל עם תלמידיהם .ממצא זה התגלה בשני בתי הספר ,ללא קשר
להשתתפותם בתכנית התקשוב .כל המורים שהשתתפו במחקר מכירים בתרומת התקשוב
לקידום ההוראה והלמידה ומנו בהקשר זה יתרונות רבים ,הן למורים והן לתלמידים .כולם
הצביעו על חשיבות הקניית אוריינות מידע בבית הספר והסבירו מדוע התלמידים זקוקים לתיווך
מוריהם בנושא זה .מרביתם סבורים כי יש לשלב הקניית אוריינות מידע בהוראה במסגרות
הלימוד של תחומי הדעת וכי כל מורה יכול לעשות זאת .אולם ניתוח תיאורי המרואיינות אודות
שיטות ההוראה שהן נוקטות בפועל ,העלה כי הן לא פיתחו בהקשר זה 'תרבות של העברה'.
העיסוק במיומנויות הקשורות באוריינות מידע אינו מבוסס על תכנית מוגדרת ,או על שאיפה
ליצור הבניית ידע בתחום זה .הוא נעשה ,ברוב המקרים ,באופן בלתי מתוכנן ,כאשר מתעורר
צורך ,או כתגובה להתנהגות תלמידים .כמו כן לא מתקיימת הפרדה מספקת ברמה המושגית
והסמנטית בין הקנ ייה של מיומנויות מחשב טכניות ,להוראה של אוריינות מידע ,המשלבת
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תהליך לימודי ,הכרוך בהבניית ידע ובחשיבה מסדר גבוה .מצב זה הוביל לתובנה של המנהלות
בשני בתי הספר כי יש לשלב במערכת השיעורים תכנית ייעודית להקניית מיומנויות מחשב ומידע,
על ידי מורה מקצועי ,תכנית שאכן יושמה בשני בתי הספר.
באשר לתלמידים ,גם כאן נמצא כי תפיסתם העצמית אודות רמת השליטה במיומנויות
מידע לא תאמה ליכולות שהפגינו בפועל במטלת אוריינות מידע .התלמידים העריכו את רמת
השליטה שלהם במיומנויות מידע כגבוהה אף יותר ממיומנויות התקשוב שלהם ,אך בפועל נמצא
כי הערכת יכולת זו לא תרמה להצלחתם במטלה (לוח  .)20במחקר זה לא נעשה ניסיון להסביר
מה הגורמים הנוספים שהשפיעו על יכולת התלמידים ,אך נמצא כי ללימודים בבית הספר הייתה
השפעה נמוכה ,מאחר שרוב התלמידים דיווחו כי רכשו יכולות אלה בלמידה עצמית במסגרות
שמחוץ לבית הספר ושמיומנויות המידע נלמדו בבית הספר במידה פחותה ביותר בהשוואה
למיומנויות המחשב (תרשים  3ותרשים .)4
ברמה התיאורטית ,ניתוח הממצאים הוביל ליצירת מודל ,המתאר את תהליך הלמידה
הרצוי לפיתוח יכולות התורמות להצלחה במטלת אוריינות מידע .המודל מראה כי בתהליך זה
יש לפתח הן את מיומנויות המחשב ואת את מיומנויות המידע של התלמידים ,תוך התייחסות
למורכבות התהליך המידעני בכללותו ,ולכל אחד ממרכיביו בנפרד ,כמשתנה התורם להעלאת
רמת אוריינות המידע .תרומה נוספת של המודל היא ביצירת חיבור בין 'אוריינות מידע'
ל'התנהגות מידע' ,כתהליכים משלימים ,שהשילוב ביניהם עשוי לתרום ביתר שאת לחיזוק
מיומנויות המחשב והמידע של התלמידים (;Bilal & Beheshti, 2014; Ishimura, 2013
.)Shenton & Hay-Gibson, 2012
ממצאי המחקר מלמדים כי בבואנו להקנות לתלמידים מיומנויות מידע ,אין להניח כי הם
ידעו כיצד להתמודד עם מטרות הלמידה באופן 'טבעי' ובכוחות עצמם .יש להקדיש תשומת לב
להתנהגות המידע של התלמידים ,לאבחן אותה ,לברר מה הם נקודות החולשה והחוזק שלהם
בתחום זה ולהעריך את התפתחות היכולות שלהם לפני הלמידה ,במהלכה ובסיומה.
מן הממצאים עולה כי רצוי להתייחס להוראת אוריינות מידע כאל תחום דעת ,בעל אג'נדה
וסדר יום משלו .כדי שמורים יצליחו להקנות לתלמידיהם ידע ושליטה במיומנויות מחשב ומידע
באופן יעיל ואפקטיבי עליהם להיות אורייני מידע בעצמם וכן עליהם לפתח יכולת להורות
מיומנויות אלה .אמנם ,בכל אחד מבתי הספר מצאנו מספר קטן של מורות בעלות הניעה ויכולות
מיוחדות ,המקדמות את התחום בדרכן שלהן ועשויות להיחשב כ'איים של הצלחה' .אך למעשה
הן מהוות 'יוצא מן הכלל' ,שעשוי להעיד על חולשתו של הכלל.
נדרשת הכשרה מסודרת ועקבית ,שראשיתה בתכניות להכשרת מורים והמשכה בין כתלי
בית הספר ,שתינתן על ידי מדריכים ומרצים שהוכשרו לכך .רצוי שאנשי מקצוע ,בעלי ידע בתחום
דעת זה יכתבו את תכנית הלימודים ,ממש כמו שזה נעשה בהקשר לתכניות לימודים בתחומי
הדעת האחרים .יש לפתח חומרי למידה הולמים ולבצע תהליכי הערכה ומשוב המבוססים על
מודל תיאורטי ,כגון  ,TPACKהן למורים העוסקים בתחום והן לתלמידים ,תוך הקפדה על
הבניית ידע בהתאם ליכולות של שכבות הגיל .כמו כן נדרשת תשתית טכנולוגית תקינה ומספר
הולם של אמצעי קצה ,שיאפשרו לתלמידים לתרגל את המיומנויות בין כתלי בית הספר.
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מגבלות המחקר :מפאת מגבלות של זמן וכדי למנוע עומס רגשי ותפקודי על התלמידים
שהשתתפו במחקר ,הוגבלו ניתוח היכולות והתנהגות המידע של התלמידים לבחינת שלושה מתוך
חמשת המרכיבים הכלולים בדרך כלל בתהליך הכרוך באוריינות מידע' :הגדרת הצורך במידע',
'חיפוש מידע' ו'הערכת מידע' .בין שלושת המרכיבים הושם דגש רב יותר על מרכיב 'חיפוש המידע'
בהשוואה לשני המרכיבים האחרים .כמחקר המשך ,עם תלמידים בוגרים יותר ,ראוי לפתח מבדק
שיעריך ביתר שאת את יכולת התלמידים בהקשר למרכיבים אלה וכן להתייחס לתהליך בכללותו
ולשלב בו גם את שני ההיבטים הנוספים – 'עיבוד ומיזוג מידע' ו'הצגת מידע' .
הבחירה לנקוט בשיטת 'חקר מקרה' הובילה להגבלת המחקר לשני בתי ספר בלבד ,במטרה
להציג צילום עומק של מצב ההוראה והלמידה בנקודת זמן מסוימת .אנו מאמינים כי ממצאי
מחקר מסוג זה ,גם אם אינם משקפים אחד לאחד את הנעשה בכלל בית הספר היסודיים ,עשויים
להציב מראה מול עיניהם של מורים ,מנהלי בתי ספר ומנהיגים חינוכיים ,שיבקשו לברר היכן
עומד המוסד הלימודי אליו הם קשורים ,בנושא זה.
יש לציין שמאז ביצוע המחקר הצטרפו מרבית בתי הספר בישראל לתכנית התקשוב.
ההתייחסות ל'אוריינות מחשב ומידע' הוחלפה בראייה מקיפה ונרחבת יותר ,ומיומנויות אלה
נכללות כעת במסגרת מושגית אחת תחת הכותרת 'אוריינות דיגיטלית' .לכן ,כמחקר המשך,
מומלץ לבדוק ,בעזרת המודל שגובש במחקר הנוכחי ,האם גישה זו אכן חוללה שינוי במצב
ההוראה והלמידה של אוריינות מידע בבתי הספר.
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נספח 2
מורים  -שאלות לראיון חצי מובנה
-

-

-

-

ספרי על הרקע המקצועי שלך :מה ההכשרה שלך ,כמה שנים את בהוראה ,תפקידך בבית הספר?
אילו מקצועות את מלמדת?
עד כמה את מחוברת באופן אישי לטכנולוגיות חדשות ,כגון מחשב ,טאבלט ,סמארטפון ,אינטרנט?
מה את חושבת באופן כללי על שילוב התקשוב בהוראה .מה החשיבות של זה בעינייך? מה הערך
המוסף של זה למורה? מה הערך המוסף לתלמידים? אם בכלל
כאשר את מכינה או מתכננת מערך שיעור האם את משתמשת בכלים מתוקשבים? ואם כן ,כיצד
את משתמשת בכלים אלה? (נבהיר שהכוונה בכלים מתוקשבים היא למחשב ,אינטרנט ,תוכנות
כגון  ,Wordפאוור-פוינט ,ספרים דיגיטליים ,ישומונים).
האם את נוהגת לשלב כלים מתוקשבים בעת ביצוע השיעור בכיתה? ואם כן ,אילו כלים? וכיצד?
(תני דוגמה ,תארי כיצד מתנהל שיעור מסוג זה).
משרד החינוך מוביל מדיניות לפיה כל מורה צריך לשלב תקשוב בהוראה .מה דעתך על מדיניות
זו?
האם קיבלת הכשרה לצורך שילוב התקשוב בהוראה? ואם כן איזו הכשרה? באילו מסגרות?
איזו תמיכה או הדרכה את מקבלת ממשרד החינוך ,או מבית הספר ,או מהרשות המקומית
בעבודתך השוטפת בתחום זה?
האם את מכירה תכנים דיגיטליים (שנמצאים באינטרנט) כגון תכניות לימודים ,מערכי שיעור
וחומרים מתוקשבים ,שמשרד החינוך מעמיד לרשות המורים ,כדי לסייע להם בשיעורים
מתוקשבים? ואם כן – אילו כלים כאלה את מכירה?
האם שמעת על המושג 'אוריינות מחשב ומידע'? מה משמעות המושג ,לדעתך?
אם נגדיר אוריינות מידע כ" :מיומנות ויכולת לחפש מידע דרוש בצורה מושכלת ,להעריך מידע
שנמצא ,לעבד אותו ,להציג ולהפיץ במגוון דרכים" ,האם לדעתך חשוב ללמד אוריינות מידע בבית
הספר? ואם כן  -מי לדעתך צריך ללמד זאת?
עד כמה התלמידים זקוקים למיומנות כזו? עד כמה יעניין אותם ללמוד מיומנויות אלה?
האם את נוהגת לעסוק בהקניית מיומנויות מסוג זה? אם כן – אילו מיומנויות וכיצד הן באות לידי
ביטוי בשיעורים שלך? ( תני דוגמה)
האם את באופן אישי נוהגת לבצע הערכה של ידע התלמידים בתחום תקשוב ואוריינות מידע?
ואם כן ,כיצד?
שאלות למנהלת (בנוסף לשאלות הקודמות)
מה המדיניות של בית הספר בתחום שילוב התקשוב ואוריינות המידע בהוראה?
האם בתכנית הלימודים הבית ספרית קיימת התייחסות לשילוב התקשוב? ואם כן – כיצד זה
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ABSTRACT
'Information Literacy' (IL) refers to the set of skills necessary to identify, locate,
evaluate, disseminate and integrate information from various sources. Information
literate people are those who have essentially learned how to learn, and how to best
utilize what they have learned. They know how information is organized, how to find
the information they need, and how to apply it toward further learning. Today
Information Literacy is considered to be one of the most essential skills for life in
modern society. There is an ongoing academic debate among educators in many
countries as to how to best integrate Information Literacy into the curriculum and
how to link it with other literacies, such as 'Technological Literacy', 'Digital Literacy'
and 'Media Literacy'.
In 2010, the Israeli Ministry of Education initiated in certain elementary schools
an Information Communication Technology (ICT) educational program titled: 'The
National Program – Adapting the Educational System to the 21st Century'. The
program sought to use ICT to promote 'innovative pedagogy' by integrating
technology into teaching-learning-assessment processes. Schools that joined the
program committed, among other tasks, to develop online lessons and to integrate
computer and Information Literacy skills into the curriculum. Official guidelines
issued by the Ministry of Education specified the specific information skills students
were expected to acquire.
The purpose of this study was to explore the status of Information Literacy
teaching and learning in elementary schools in Israel. The study used the case-study
method, employing a combination of quantitative and qualitative methods (Mixed
Methods design). A comparison was made between an elementary school that joined
the ICT program in 2011, and a socioeconomically matched elementary school that
did not participate in the program, but offered its students similar information
technology resources.
Prior to the data collection, the ICT program documents were analyzed in order
to understand what was required of both teachers and students regarding Information
Literacy and computer skills.
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Data collection at the schools began in November 2014, and ended in March
2015. A total of 18 teachers and 263 students, aged 11-12, from two elementary
schools participated in the study.
The comparative analysis utilized quantitative statistical methods, including an
attitude questionnaire and an online task. The questionnaire examined the fifth and
sixth grade students’ self-perception of their proficiency in computer skills and
Information Literacy. The online task aimed to determine the extent to which the
students actually mastered Information Literacy skills in practice. Screen-recording
software captured the students’ computer search paths, producing videos that enabled
us to track their search processes and their information assessment methods while
executing the task. This was complemented by qualitative, semi-structured interviews
with the teachers, aimed at understanding how they taught these skills.
The analysis of the findings of both the students and teachers revealed that there
were very few differences between the two schools, both in terms of teaching methods
and student learning. In both schools, the students claimed that they had acquired
most of their computer and information skills by self-learning rather than in school.
They also maintained that the school curriculum placed greater emphasis on computer
skills than on Information Literacy. However, although they learned less information
skills in school, the students still assessed their information skills as higher than their
computer skills. This claim was shown to be inaccurate, based on the results of the
online task. There was no correlation between their self-perception of Information
Literacy and their success in the online task.
A Structural Equation Model (SEM), based on regression analyses of the online
task findings, revealed that the students’ information behavior, as seen in the videos,
served as a mediating variable between their self-perception and their success in the
Information Literacy task.
Interviews with school management indicated that they had failed to develop
guidelines to implement the Ministry of Education’s policy, nor did they follow or
supervise teaching methods. Interviews with the teachers revealed that most were
insufficiently engaged in developing their students' Information Literacy. Some
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teachers tended to pay more attention to this subject than others did, due to personal
background, motivation, training, or their greater self-efficacy.
In conclusion, a number of gaps were identified, including a discrepancy
between teachers' perception of the importance of imparting Information Literacy and
their actual engagement in teaching it to their students, and a gap between students'
perception of their proficiency in Information Literacy and their actual abilities.
The results of this study do not support the Ministry of Education’s assumption
that all teachers have the ability and the appropriate training to integrate Information
Literacy into their teaching, and that the students ultimately master Information
Literacy as required by the ICT program.
In agreement with the results of studies conducted in other countries, we believe
that the Israeli educational system should develop an independent curriculum,
specifically designed towards mastering Information Literacy. Professional teachers
should be trained to apply the appropriate pedagogy in lessons dedicated to this field.
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