
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 על יסודי -שיעורי כישורי חיים ושיעורים בנושא אבטחת מידע וסייבר 

קליק ימני על העכבר ניתן לשמור את כל התכנים על ידי עמידה על הקישור,  -* שימו לב 

 .בחירה באפשרות של שמירהו

 :חט"בשיעורי כישורי חיים ל

 חברה ערבית חמ"ד ממלכתי שם המערך/אוכלוסיות יעד
 

 תופסים כיוון ברשת

צמצום חשיפה לתכנים שאינם 

 תואמי גיל

 מצגת לתלמידים

 הנחיות למורה

 מצגת לתלמידים

 הנחיות למורה

 מצגת לתלמידים

 הנחיות למורה

 איפה אני ומה הגבול שלי?

 חשיפה למסכים ושימוש בהם

 מצגת לתלמידים

 הנחיות למורה

 כרטיסיות עבודה

 מצגת לתלמידים 

 הנחיות למורה

 כרטיסיות עבודה

 

 לחט"ב מוקלטים שיעורי כישורי חיים

 :שיעורים בנושא אבטחת מידע וסייבר

למידה עצמאית בנושא היכרות עם מרחב הסייבר, המאפיין האנושי  ת הבינייםאתר הסייבר לחטיב

 והמאפיין הטכנולוגי שבו.

למידה מוגנות ברשת במהלך 
 מרחוק

העלאת מודעות התלמידים לסיכונים הקיימים במרחב הסייבר 

 להתמודדות. ותופיתוח מיומנויות רלוונטי

 קל לי בדיגיטלי
 

 מתחילים" - 2021"מתחברים על בטוח 

 "תקדמיםמ - 2021ל בטוח "מתחברים ע

הגנה בסייבר על הטלפונים 
 שלכם

 סרטון הסבר לתלמידים

 משרד החינוך
 מינהל פדגוגי

 שירות פסיכולוגי ייעוצי -אגף בכיר 

השבוע הלאומי לגלישה 

 בטוחה ברשת תשפ"א
 מתחברים על בטוח

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Hakivon_Sheli_Bareshet_Mamlachti.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Hakivon_Sheli_Bareshet_Mamlachti_Hanchiot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Hakivon_Sheli_Bareshet_Hemed.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Hakivon_Sheli_Bareshet_Hemed_Hanchiot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Hakivon_Sheli_Bareshet_Aravit.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Hakivon_Sheli_Bareshet_Aravit_Hanchiot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Eifo_Ani_Vema_Hagvul.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Eifo_Ani_Vema_Hagvul.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Eifo_Ani_Vema_Hagvul_Hanchayot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Eifo_Ani_Vema_Hagvul_Hanchayot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Eifo_Ani_Kartisiyot_Avoda.docx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Eifo_Ani_Vema_Hagvul_Aravit.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Eifo_Ani_Vema_Hagvul_Aravit_Hanchayot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Eifo_Ani_Kartisiyot_Avoda_Aravit.docx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Haklatot_Al_Yesodi.pdf
https://cyber.eduweb.org.il/juniorhigh?lang=he
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/cyber-protection-during-distance-learning-sessions/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/cyber-protection-during-distance-learning-sessions/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal_li_badigitali_shvua_glisha_betucha.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/oryanot-digitalit/glisha-mathilim-2021.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/oryanot-digitalit/glisha-mitkadmim-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5UGBRJQ90qs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=5UGBRJQ90qs&t=2s


 :חט"עשיעורי כישורי חיים ל

 

 חברה ערבית חמ"ד ממלכתי שם המערך/אוכלוסיות יעד
 

-פרסום והפצה ברשת

ההשלכות על עצמנו ועל 

 חברינו

 

 מצגת לתלמידים

 הנחיות למורה

 כרטיסיות לפעילות

 מצגת לתלמידים

 הנחיות למורה

 כרטיסיות לפעילות

 מצגת לתלמידים

 הנחיות למורה

 פעילותלכרטיסיות 

 סוף שיתוף במחשבה תחילה

צילום, שיתוף והפצת תמונות 

 וסרטונים בעלי אופי מיני

 מצגת לתלמידים

 הנחיות למורה

 

 מצגת לתלמידים

 הנחיות למורה

 

 מצגת לתלמידים

 הנחיות למורה

 

 להתבגר בעולם דיגיטלי

השפעת המסכים וההשלכות 

 על חיינו

 מצגת לתלמידים

 הנחיות למורה

  

 

 לחט"ע מוקלטים שיעורי כישורי חיים

 

 :שיעורים בנושא אבטחת מידע וסייבר

 

 ILקורס ללמידה עצמאית באתר קמפוס  כלים להתנהלות בטוחה ברשת

 
 

 

 ערבית / עברית : ייסודעל לתלמידים עלון מידע 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Pirsum_Vehafaza_Mamlachti.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Pirsum_Vehafaza_Mamlachti_Hanchiot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Pirsum_Vehafaza_Kartisiyot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Pirsum_Vehafaza_Hemed.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Pirsum_Vehafaza_Hemed_Hanchiot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Pirsum_Vehafaza_Hemed_Kartisiyot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Pirsum_Vehafaza_Aravit.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Pirsum_Vehafaza_Aravit_Hanchiot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Aravit_Pirsum_Vehafaza_Kartisiyot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Sof_Shituf_Mamlachti.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Sof_Shituf_Mamlachti_Hanchiot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Sof_Shituf_Hemed.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Sof_Shituf_Hemed.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Sof_Shituf_Hemed_Hanchiot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Sof_Shituf_Aravit.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Sof_Shituf_Aravit.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Sof_Shituf_Aravit_Hanchiot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Leitbager_Beolam_Digitali.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Leitbager_Beolam_Digitali_Hanchayot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Haklatot_Al_Yesodi.pdf
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/oryanot-digitalit/chativa-elyona/noseem_nilmadim/avtahat-mida-cyber/
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Alon_Al_Yesodi.jpeg
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Alon_Al_Yesodi.jpeg
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Alon_Al_Yesodi_Aravit.jpeg
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Glisha_Taspa_2021/Talmidim/Alon_Al_Yesodi_Aravit.jpeg

