
 

 דיגיטלית אוריינות :דעת תחום
  חט״ע חט״ב, :יעד קהל
 שיעורים 5-4-כ:  זמן

 הגנה בסייבר: נושא
 
 

 מידע ואבטחת בסייבר מוגנות היחידה: נושא
 לדרכי תהמתייחסו מיומנויות טיפוח של תהליך מדגימה היחידה

 הסייבר. בעולם סיכונים עם התמודדות
 בסייבר ראויה להתנהלות מחוון  כיתתי דיגיטלי במרחב מראש מכינים

  כן, כמו שונים. סייבר סיכוני בנושא עותק( יצירתל)  הערכה וכלי 
  .םרלוונטיי וסרטונים אתרים מידע, מקורות מארגנים

   4 מקור   ,3 מקור ,2 מקור  , 1מקור

 
 אבנוש התלמידים תפיסות את חושפים : יהווירטואל במפגש פעילויות
 עם דיון עורכים .מקוון סייבר שעשועון באמצעות מידע אבטחת

 אפשר בנושא. פרשנויות של רחב טווח לחשוף במטרה התלמידים
 איום של מקרה לך קרה האם מידע? אבטחת מהי כגון: לשאלות סלהתייח

 זה? מסוג פגיעות למנוע לדעתכם ניתן האם המידע? אבטחת על
 
 

 לאתר התלמידים את שפיםחו : הכיתתי הדיגיטלי במרחב תומשימ
    ערבית עברית לחט"ב בסייבר בטיחות
 שונים אירועים ניתוח של פעילויות מבצעים התלמידים IL בקמפוס לחט"ע

 עותק( יצירתל) הערכה תהליך ביצוע בתום משוב ומקבלים
 
 

 בתובנות המתמקד דיון עורכים : יהווירטואל במפגש פעילויות
 ההתמודדות ולדרכי הסייבר במרחב לסיכונים באשר פיתחו שהתלמידים

  אלו. םסיכוני עם
 
 
 

 לקבוצות, התלמידים את מחלקים : הכיתתי הדיגיטלי במרחב תומשימ
 הגברת שמטרתו חברתי למיזם רעיונות לגבש קבוצה לכל ומאפשרים

 יכלול: המיזם תכנון האישי. במרחב בסייבר המוגנות לנושא המודעות
 אוכלוסיית אפיון ,ספציפיים יעדים ניסוח לצורך, בזיקה העל מטרת הגדרת

 הדרכים תיאור ,םהמיז במסגרת המתוכננות הפעילויות תיאור ,היעד
 שונים בכלים התלמידים  יפרסמו המיזם את .המיזם ולשיווק לפרסום
 אתר בניית  -   לתוצר הדוגמ  וכדומה(. אתר, סרטון, דיגיטלי, עלון )למשל:

 בשפות קודם בידע צורך כל ללא Sites Google  באמצעות אינטרנט
 אתרים. פיתוח

 

 סייבר והגנת סייבר תקיפות הסייבר, מרחב סייבר? מהו
 התייחסות מורים ותלמידים לאבטחת מידע

 הגנה על עצמך מפני גניבת זהות באינטרנט
 יומטרי על משתמשיםטיקטוק נערכת לאיסוף מידע ב

 
 בנושא היברידית בלמידה שיעור מערך

 בסייבר מוגנות
ות ע"י פותח נות צו י רי ת, או גיטלי ות הטמעת חטיבת די גי לו ו   טכנ

 

   
   

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ם גדקישור ל
 ההוראה

 וירטואלי פא"פ/מפגש 

 45 דקות

 משימה במרחב הדיגיטלי 

 1 הכנה

 וירטואלי פא"פ/מפגש 

 45 דקות

 משימה במרחב הדיגיטלי 

 נוספים  ורעיונות  דוגמאות 
1 

 90 דקות

 90 דקות

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/digital-classroom-learning-space/
https://docs.google.com/forms/d/1JcmRoRUR4O9uMasZUVaJkyA2_RWai6gjsyQMLYmq6KE/copy
https://docs.google.com/forms/d/1YCtLgNG2-tTvvVB9xA29OPyVNRHD5kmRf9fQNxEX3WY/template/preview
https://docs.google.com/forms/d/1YCtLgNG2-tTvvVB9xA29OPyVNRHD5kmRf9fQNxEX3WY/copy
https://eureka.org.il/item/45739/%D7%9E%D7%94%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8
https://il.brainpop.com/category_12/subcategory_722/subjects_4800/?panel=login&refer=/category_12/subcategory_722/subjects_4800/features_settings_18/
https://eureka.org.il/%D7%A4%D7%A6%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5069675,00.html
https://docs.google.com/forms/d/13-NP3DbG2_5W17mHVuoV5jMkGq14JP3p2lhvl35v_bE/copy
https://cyber.eduweb.org.il/juniorhigh?lang=he
https://cyber.eduweb.org.il/juniorhigh?lang=ar
https://campus.gov.il/course/course-v1-cs-gov-csdefence002/
https://docs.google.com/forms/d/1YCtLgNG2-tTvvVB9xA29OPyVNRHD5kmRf9fQNxEX3WY/template/preview
https://docs.google.com/forms/d/1YCtLgNG2-tTvvVB9xA29OPyVNRHD5kmRf9fQNxEX3WY/copy
https://sites.google.com/tzfonet.org.il/cyber-mezam/home
https://www.youtube.com/watch?v=jVuIKYUyC-U
https://www.idi.org.il/media/16859/what-is-cyber-security-part-one-cyberspace-cyber-attacks-and-cyber-protection.pdf
https://is.biu.ac.il/node/3931
https://support.microsoft.com/he-il/office/%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-6019708f-e990-4894-9ca7-fdb53ee70830
https://www.ynet.co.il/digital/technews/article/rkO4uVccu

