
 

 

 כישורים 4
 דיגיטליים

 לחיים בסיסיים

 
 

 

 

DIB@MSE.GOV.IL 

 

 

072-2532002 

 

 ללמוד לי שווה למה

 ?דיגיטלית אוריינות
 

 בכלים לשימוש, הנוכחי בעידן

 גדול פוטנציאל יש טכנולוגיים

. שלנו החיים איכות את לשפר

 ההזדמנות את לרתום כדי

 בחדשנות הטמונה האדירה

, סקרנות נדרשות הדיגיטלית

 במיומנויות ושליטה אומץ

 את להשאיר נוכל יחד. דיגיטליות

 ולהנות מאחור הדיגיטלי הפער

 הדיגיטל למהפכת שיש ממה

 !להציע

 

 

 מידע ניהול .1

 מה זה אומר? 

 בבטחה דיגיטלי ותוכן מידע ואחסון ניהול, איתור 

 

 ?ארכושבסיסיים כישורים  אילו

  שימוש במגוון מנועי חיפוש שונים ביעילות
 לאיתור מידע ברשת

  ,הכרה בכך שבעוד שהמידע ברשת נראה אמתי
 הדבר אינו הופך אותו לאמתי או אמין

 האישי המכשיר על באופן מידע ואחזור איתור 
 הענן על מרחוק או שלך

 "הכרת השימוש בcookies ,וכיצד הם " באתרים

 עוקבים אחרי פעילותך ומשפיעים על הפרסום

 ?ארכושבטיחותיים  אילו כלים

 האישי והמידע הגישה, המערכות על שמירה 

 בטוחים

  עמידה בדרישות זכויות היוצרים תוך שימוש

 בתצלומים, תמונות ומסמכים דיגיטליים

 

 לדוגמא...

 ומחירים מוצרים חיפוש 

 תמונות לשתף כדי תמונות גלריית באתרי שימוש 

 והחברים המשפחה עם

 השוואות באתרי ביותר הטובה העסקה חיפוש 

 לתוצאה להגיע כדי אתרים בין ולהשוות

 המרבית
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 תתקשור .2

 ?אומר זה מה

 שיתוף, פעולה שיתוף, מגע, תקשור  

 הרגלים הפגנת תוך לאחרים וחבירה

 בטוחים

 

 ?אילו כישורים בסיסיים ארכוש

 שימוש תוך  ישירות אחרים עם תקשור 

 מסרים ובמערכות אלקטרוני בדואר

 ניידים ובמכשירים במחשבך, אחרות

 או סרטונים, תמונות, הודעות פרסום 

 ופורומים ביישומים שימוש תוך בלוגים

 חברתית תקשורת של מתאימים

 לתקשר מנת על מקוונים טפסים מילוי 

 ושירותיהם למוצריהם בנוגע ארגונים עם

 במכשירים הנגישות בכלי שימוש יכולת 

 לשימוש יותר קלים אותם לעשות מנת על

 ?ארכושבטיחותיים כישורים  אילו

  זיהוי תכתובות אלקטרוניות המכילות

קישורים לא בטוחים ויכולת לזהות היכן 

שיטות תקשורת שונות עשויות להיות 

 בלתי מוצפנות

 

 לדוגמא...

 החברתית בתקשורת חדש דיון פרסום 

 שלה והכללים החוקים לפי

 שימוש תוך מסמך והדפסת הקלדת 

 תמלילים מעבד בחבילת

 באתר שירות או מוצר ביקורת פרסום 

 הקמעונאי של היישום או הבית
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 עסקאות עריכת .3

 ?אומר זה מה

 ניהול, ושירותים טובין ומכירת קניית 

 לשירותים רישום, הכספיים ענייניך

 תוך, בהם ושימוש דיגיטליים ממשלתיים

 של פרטיותם וכיבוד אישי מידע על הגנה

 אחרים

 

 ?אילו כישורים בסיסיים ארכוש

 לרכישת מקוונים בקמעונאים שימוש 

 ושירותים טובין

 טובין לקניית מקוון חשבון וניהול יצירת 

 ושירותים

 שירותים עם ברשת עסקאות עריכת 

 לרבות, אחרים וציבוריים ממשלתיים

 בריאות ספקי

 לתשלום שונות תשלום במערכות שימוש 

, חיוב/אשראי כרטיס לרבות, מקוון

 חשבון, PayPal, ישירה בנקאית העברה

 אמינותן אימות תוך, וכדומה טלפון

 ?ארכושבטיחותיים כישורים  אילו

 בבטחה מקוונת עסקאות עריכת 

 ובביטחון

 

 לדוגמא...

 עם לשירותים מקוונים חשבונות יצירת 

 הממשלה עם או הבנקים

 לרכישת קמעונאיים חשבונות יצירת 

 (ועוד eBay, חנויות) ברשת טובין

 בבטחה נסיעות ויישומי באתרי שימוש 

 הזמנות ולבצע  כרטיסים לקנות מנת על
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 בעיות פתרון .4

 

 ?אומר זה מה

 פתרון ידי על והביטחון העצמאות הגברת 

 שימוש תוך פתרונות ומציאת בעיות

 קישורים, אתרים זיהוי; דיגיטליים בכלים

 הונאה וצורות, מזיקים קופצים וחלונות

   דומות

 

 ?אילו כישורים בסיסיים ארכוש

 חיפוש מנועי דרך ומידע עזרה איתור 

 המוקדשים משאבים דרך עזרה איתור 

 שאלות, מדריכים כמו מקוונת לתמיכה

 אתרי דרך המוגשת תמיכה או נפוצות

 וכן, ואחרים סרטונים שיתוף יישומי או

 ט'צ תשתיות

 ממשלה באתרי תמיכה לשירותי הגעה 

 שימוש תוך אחרים ציבורי ומגזר

 באתר הנכונים בקישורים

 ?אילו כישורים בטיחותיים ארכוש

 לתמיכה בטוחים מקורות רק חיפוש 

 מקוונות ועזרה

 להכיל עשויים אתרים היכן זיהוי 

 שיש מזיקים קופצים וחלונות קישורים

    מהם להימנע

 

 לדוגמא...  

 התוכנה יישומי של הרישוי דרישות זיהוי 

 להשתמש מעוניין אתה בהם

 


