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 ?כיצד אנשים מעריכים אמינות מידע ברשת
 2002בשנת  סטנפורדתיאוריה שפותחה באוניברסיטת  –" פרשנות –בולטות " 

  

 המתבונן קולט מספר מרכיבים בולטים באתר

 תהליך של שיפוט והערכה   –מפעיל פרשנות 

 קובע מה איכות המידע ואמינותו



רוב האנשים מקבלים החלטה לגבי אמינות האתר רק על סמך הפרשנות 
 .האישית שלהם לפי מה שקפץ להם לעין

 בולטות

מעורבות  •
 אישית

 כותרת•

 נושא•

 ניסיון•

 גורם אישי•

מה   -פרשנות  
שקופץ לנו  

 לעין

 השערה•

 ידע•

 כישורים•

 הקשר•

החלטה לגבי  
 מידת האמינות

 



 ....האם היא כמו, מהי רשת האינטרנט

 ?ספריותאוסף גדול של / ספריה  

 ?עיתוניםלדוכן / חנות ספרים  

 ?קולנוע/ רדיו ערוץ לשידורי טלוויזיה או  

 הנחת יסוד ראשונה 

 .  בזאר אינסופי בעל מגוון סחורות מסוגים שונים ומטרות שיווק רבות -האינטרנט דומה לשוק ענקי  

למטרות אינטרסנטיות , למטרות אידיאולוגיות, בעיקר למטרות של כסף –כוונת המציגים בו היא בעיקר למכור ולשווק  

 .של קבוצות או יחידים

  

  



 שניההנחת יסוד 
 :צריך להעריך את המידע ברשת כי

 .תלמידים ולכלל האוכלוסייה, משמשת מקור מידע עיקרי למורים -רשת האינטרנט  @

 .תרבות ופנאי, מידע שוטף, תחביבים, לימוד –המידע משמש לצרכים מגוונים @

:  לפי המקום בו פורסם המידע כמו, בעבר היו שיטות להעריך איכות ומהימנות מידע@
 .ספרים וכתבי עת, ספריות

  

כיצד ניתן להעריך את איכות המידע ברשת ואת   
 ? מהימנותו



 .  קשה יותר להעריך את המידע באינטרנט1.

 .הקריטריונים לשיפוט והערכה מורכבים ומסובכים2.

 .נדרשות יכולות גבוהות מאלה הנדרשות לשימוש במידע הנמצא במסגרות המסורתיות3.

 ובנוסף 

 באתר( מאמר או טקסט כתוב: כגון)' פריט מידע'שהוא ' מקור מידע'יש להבחין בין 

 המפרסם ומפיץ את פריט המידע 'אתר'הלבין 

  

  

 הערכת מידע ברשת האינטרנט



  –הערכת מקורות מידע ברשת 
 קריטריונים מסורתיים

  

 דיוק 

 סמכות ואמינות 

 אובייקטיביות 

 עדכניות 

 היקף -שלמות  



 דיוק
 :המצב ברשת

 כמעט כל אחד יכול לפרסם אתר@

 אתרים רבים אינם עוברים בדיקות תוכן והגהה לשונית@

 לא פותחו מדדים המבטיחים מידת דיוק ואיכות של אתרים@

 

 ?מה חשוב לבדוק

האם המידע אמין וללא שגיאות 

או מומחה בתחום/האם המידע עבר בדיקת של עורך ו  . 

האם המידע עקבי וללא סתירות 

  

 



 סמכות ואמינות

 :המצב ברשת

 קושי לקבוע את מקור האתר@

 הבקיאות של המחבר/ ההסמכה המקצועיות/ קושי לדעת מה ההשכלה @

 אין אחריות על המידע המפורסם@



 סמכות ואמינות

 ?מה חשוב לבדוק

מה מקור המידע 

 מה הכישורים של הכותב 

 עד כמה הוא ידוע, הגוף המפרסםמה הסמכות של 

 (מדעי, מיידעי, פרסומי)סוג המידע מה 

הפורום/האתר/אבחון סוג הדף 

עד כמה המידע אמין 

 מקורות מידע נוספיםאיתור 

  



 ?מה פירושן של הכתובות ברשת



 :שמות אתרים לדוגמא
 שם כתובת

http://kolhakopa.co.il/ 

 

 חינוך פיננסי ירוק, קול הקופה

http://money.ort.org.il/ 

 

 (רשת אורט בסיוע בנק הפועלים)את הכסף  להבין

http://xtra.student.co.il 

 

 (קורס חינוך פיננסי)קורסים וחוגי העשרה 

http://finance.cet.ac.il/ 

 

 (משרד החינוך)חינוך פיננסי לקידום אוריינות פיננסית 

http://www.boi.org.il/he/consumerinformation/consum
erissues/pages/financialeducation.aspx 

 

 בנק ישראל 

http://kolhakopa.co.il/
http://money.ort.org.il/
http://xtra.student.co.il/
http://finance.cet.ac.il/
http://www.boi.org.il/he/consumerinformation/consumerissues/pages/financialeducation.aspx
http://www.boi.org.il/he/consumerinformation/consumerissues/pages/financialeducation.aspx


 אובייקטיביות המידע ברשת

 סכנות

 מידע מושפע מדעות קדומות@

 מגמתיות וניסיון להטות את דעת הקהל@

 חיובי/ התמקדות רק בצד שלילי @

תכנים פרסומיים במסווה של מידע @
 מדעי

 ?מה חשוב לבדוק
  

האם המידע ניטרלי 

האם המידע אובייקטיבי 

 האם המידע מציג עובדות או
 דעות

  האם יש הפרדה בין תכנים
 לפרסומות



 עדכניות המידע ברשת

האם התוכן עדכני? 

 מתעדכן המידע/ מתי עודכן? 

האם יש עדכונים שוטפים? 

האם מופיעים תאריכים מפורשים על זמן הפרסום וכתיבת המידע? 

האם קיים עורך קבוע ומיומן? 

האם הקישורים עדכניים? 

  



 היקף המידע –שלמות 
 קשה לקבוע מה מידת הכיסוי של נושא 

 :חשוב לבדוק

האם פריט המידע מקיף נושאים רבים? 

מהם הנושאים המקבלים כיסוי? 

מה מידת העומק בה מטופלים הנושאים? 

האם יש קישורים לאתרים עם מידע נוסף בנושא? 

האם הקישורים מקיפים ומפורטים? 

האם הקישורים מפנים לאתרים אחרים או למיקומים באותו אתר? 

האם האתר עובד במלואו או עדין בבניה? 



 בהם נמצאים פריטי המידע" אתרים"הערכת 
מידע באינטרנט הוא פעמים   –קישורים מפריטי המידע לפיסות מידע אחרות  - היפר טקסטואליות 

 .רבות בעל אופי של היפרטקסט

 ולמידע נוסף החשוב להערכתו נוחיות ונגישות לפריטי המידע 

 'וכיובפרטים לגבי יוצרי המידע , מועד העלאתו לאתר –מידע על פריטי המידע  

 ...(מידע פרסומי, חלונות קופצים) - מסיחי דעת 

 .  אתרים נפתחים ונסגרים והמידע נעלם או זז למקום אחר)של הפריט כאשר הוא באתר  "חיי המדף"  

 ?של האתר בהתייחסות לפריט המידע - מטרות ומגמות בעלי האתר 

 העיצוב הגרפי: לדוגמה -  "נראה לעין"השפעת העיצוב ה 

  

  



 משימה
 "חינוך פיננסי"חפשו ומצאו אתר העוסק באחד מהנושאים שתלמדו בתוכנית 1.

 מהקריטריונים המסורתיים   שנייםהעריכו את האתר לפי 2.
 אובייקטיביות -סמכות ואמינות      ג -דיוק        ב -א 
 היקף -שלמות  -עדכניות           ה -ד 

 מהמדדים הנוספים שנייםהעריכו את האתר לפי 3.
 קישורים מפריטי המידע לפיסות מידע אחרות   –היפר טקסטואליות  -א 
 נוחיות ונגישות לפריטי המידע ולמידע נוסף החשוב להערכתו -ב 
 'וכיובפרטים לגבי יוצרי המידע , מועד העלאתו לאתר –מידע על פריטי המידע  -ג 
 ...(מידע פרסומי, חלונות קופצים) -מסיחי דעת  -ד 
 של האתר בהתייחסות לפריט המידע -מטרות ומגמות בעלי האתר  -ה 
 העיצוב הגרפי: לדוגמה -"  נראה לעין"השפעת העיצוב ה -ו 

 !נמקו  –לא /האם אתם ממליצים על האתר כמקור מידע נוסף כן, רשמו4.
 

  



 תודה על ההקשבה
 
    

  


