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 -העשרהנספח -

 מה מכיל המארז? 

 

 
 

 לוח אם

 המשטח המרכזי עליו מתנהלת פעולתו הפנימית של המחשב,
 .חייב להיות משובץ בלוח האם או מקושר אל רכיב שמשובץ בוכל רכיב במחשב 

   

 מעבד
בשמו המלא "יחידת עיבוד ה"מוח" של המחשב.  

המבצע את  במחשב חומרהרכיב  מרכזית", 
   המחשב זיכרוןהפקודות המאוחסנות ב

 

 

 

 

 

 

 

 ,Uberpenguin, CC BY-SA 3.0 מקור התמונה
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5820383 

 תקליטוריםכונן 

 D.V.Dאו מ CD  מכשיר הקורא נתונים מדיסק

 

 

 דיסק קשיח

 נתוניםדיסק קשיח יכול להכיל בדרך כלל כמות גדולה של . נתוניםהמשמש לשמירת  מחשברכיב ב
 (RAM) לעומת זיכרונות אחרים, אך פעולתו איטית לעומת הזיכרון הפנימי של המחשב

 

 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27314060  :מקור התמונה

 

 מקור התמונה: ויקיפדיה

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/RAM
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:CD-ROM_drive.jpg
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 MARן זיכרו

בעברית   Access Memory Random ר"ת - RAM זיכרון

 .זיכרון גישה אקראית

מספר אינסופי תוכו מידע שמור ולקרוא מזיכרון שניתן ל

. משתמשים בו לאחסנת מידע באופן זמני, של פעמים

 בזמן שהמחשב עובד.

 

 

 זיכרון קריאה בלבד–   ROM זיכרון

, אלא לכתוב לתוכו ולשמור בתוכו מידעהמעבד אינו יכול 

 .מידע שנכתב מראש מנורק לקרוא מ

בזיכרון זה נמצאות ההוראות הראשונות שעל המחשב 

קבועים  םהפעלתו ומטרתו הפעלת יישומילבצע בעת 

 במחשב.

 

 

מסךכרטיס

החיבור בין המחשב למסך שלו נעשה דרך כרטיס המסך.  

שמפיק  ירכיב שתפקידו להציג את הפלט הוויזואלזהו 

 המחשב,

 על גבי המסך.

  

 

 

 

 

 קולכרטיס 

 

 ,טיס המאפשר למחשב להשמיע צליליםכר 

 אליו יחוברו רמקולים או מיקרופון. 

  

  

 

 

 
 

  

 כוחספק

לכל חלקי זרם חשמלי  מתח ספקלרכיב שתפקידו 

 המחשב

   

   

 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3668611  :מקור התמונה

 מקור התמונה: ויקיפדיה

 

 מקור התמונה: ויקיפדיה

 



 

 pro 10Windows המערכת ההפעל 2פרק 
 אפשר למשתמש לתקשר עם המחשב.ל תפקידהרכיב חיוני בכל מחשב וההפעלה היא מערכת 

 היא מקשרת בין, המחשב טוען לאחר הדלקתוהתוכנה הראשונה שא מערכת ההפעלה הי

ולבצע פעולות בצורה קלה להפעיל תוכנות ודרכה אנו יכולים של המחשב  1החומרה והתוכנה

 ויעילה.

 קיימים סוגים וגרסאות שונות של מערכות הפעלה. 

 Windows 10 pro  אנו נלמד על מערכת ההפעלה של חברת מיקרוסופט

 זוהי מערכת הפעלה ידידותית למשתמש, הבנויה בצורת חלונות

 

 שולחן העבודה

בשולחן  "שולחן העבודה", המסך הראשון שיוצג לפנינו הוא בגמר טעינת מערכת ההפעלה

 .העבודה יוצגו היישומים והתוכנות השימושיות ביותר, עימם אנו עובדים בצורה שוטפת

 נוכל לדמות זאת לשולחן עבודה משרדי, עליו מונחים החפצים השימושיים ביותר.

 

 

 

 

 

  

                                                            
לדוג'  הציוד הפיזי הנלווה למחשב (לוח אם, דיסק קשיח וכו') תוכנה היא אוסף התוכנות והיישומים (חומרה זהו  1

  וורד, כתבן, צייר)תוכנת 

 שולחן העבודה



 

 מה מונח על שולחן העבודה

מונחים סמלים שונים, חלקם קבועים וחלקם ניתנים להוספה ע"י על שולחן העבודה 

 :שבד"כ יופיעו בכל שולחן עבודה נכיר את הסמלים הקבועיםהמשתמש. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

כאשר במחשב מוגדרת "מערכת הפעלה" בשפה האנגלית, שמות הסמלים יהיו באנגלית  

 Recycle Binאך צורתם תהיה זהה לדוג' סל המיחזור יקרא 

יתכן ושולחן העבודה במחשבכם האישי נראה שונה: רקע שונה, כמות סמלים שונה. תמיד 

 הקבועים שיופיעו בכל שולחן עבודהתוכלו להוסיף או להסיר סמלים אך אלו הסמלים 

 סל המחזור
פח האשפה של 
המחשב. כל מה 

שנמחק מהמחשב 
 יכנס לסל המחזור.

ניתן למחוק 
לצמיתות קבצים 
מסל המחזור, או 

 לשחזר אותם.

 מחשב זה
בלחיצה על מחשב 
זה- נראה את תוכן 
הכוננים והדיסקים 

 שבמחשב 

 דפדפן אינטרנט
בלחיצה על 

הדפדפן תפתח 
תוכנה שתאפשר 

לנו לגלוש 
 באינטרנט

 לחצן התחל
מפעיל את תפריט 

העבודה הראשי של 
המחשב. ניתן להגיע דרכו 

לכל התוכנות הקיימות 
 במחשב

 

 

 תאריך ושעה 
 

 

שפת הכתיבה במחשב בלחיצה הכפתור נוכל לבחור 
 את שפת הכתיבה הרצויה עברית/אנגלית

 

 שורת המשימות

 חשוב לדעת!
 



 

 סמלים (אייקונים)

 שונים. םתוכנות ויישומימסמלים על שולחן העבודה מופיעים סמלים שונים ה

תוכנה במחשב מוצגת ע"י סמל שמאפשר לנו לזהות אותה. כדי להכנס לתוכנה נלחץ  כל

 .לחיצה כפולה (עם הלחצן השמאלי בעכבר) על הסמל

 :לדוגמא

 בסיסיים םהמאפשרת לצייר וליצור אובייקטי תוכנת הציירסמל של  

תוכנה לעיבוד תמלילים, המאפשרות לעצב וורד תוכנת הסמל של  

 מסמכיםולערוך 

 

 שורת המשימות

היא מוצגת ונראית באופן קבוע על המסך, גם שורת המשימות נמצאת בתחתית המסך 

 בעת פתיחת תוכנות אחרות. 

 מוצגים בה כל היישומים הפתוחים במחשב.ומופיעים סמלים חשובים שורת המשימות על 

 

 

 
מאפשר גישה לכל התוכנות, האפליקציות וההגדרות  התחלכפתור 

 נרחיב עליו בהמשך. -במחשב

 
כאשר אנו מחפשים תוכנה או קובץ נלחץ על כפתור  החיפושכפתור 

 החיפוש ונקליד את שמו בחלונית שתפתח

 
מציגה בתצוגה מוקטנת את כל הקבצים הפתוחים  תצוגת משימות

 שביצענו במחשב בתקופה אחרונהבמחשב, ואת כל הפעולות 

 

 ENGLISHקיצור של  -ENG, קיצור של עברית-עבר: שפת הכתיבה במחשב

ממנו נוכל לבחור את השפה  תפתח חלון כפתור השפה לחיצה על

   הרצויה:

               

 
לצד הכפתור,   Xעוצמת השמע במחשב. כאשר מוצג -כפתור הספיקרס

השמע במחשב מושתק. לחיצה על הכפתור, תפתח מחוון דרכו נוכל 

 לשלוט בעוצמת השמע.



 

 
קיים במחשבים ניידים  -מציג את מצב סוללת המחשב -כפתור הסוללה

 בלבד

 

על הכפתור  לחיצהמציג את התאריך והשעה העדכניים.  -תאריך ושעה

שיופיעו לנו פגישות תזכורות לאירועים ו , נוכל להגדיר בותפתח לוח שנה

  בלוח השנה

 

 

 

 

 

 הפלוספגישה נלחץ על /כדי להגדיר אירוע

 

 יפתח החלון הבא:

 

 

 שמורלסיום נלחץ בחלק העליון על 

 

 

 

לחיצה על �😊� 
תפתח סמלים

  
מהם נוכל לבחור 
סמל שיופיע ליד 

 התאריך בלוח השנה
פה נכתוב עם 

אותיות המקלדת 
את שם 

 האירוע/הפגישה

לחיצה על הסמל

 

תפתח לוח שנה 
ממנו נבחר את 
התאריך הרצוי 
 לקביעת האירוע

 -העשרה-



 

 

 

 
 1תרגיל 

 הזיזו את סמן העכבר לשורת המשימות .1

 עבריתשנו את שפת הכתיבה במחשב ל .2

 שנו את עוצמת השמע .3

 לחצו על זכוכית המגדלת .4

 לחצו עם לחצן שמאלי בעכבר על התוצאה שהתקבלה -מחשבוןכתבו בשורת החיפוש:  .5

 הבאים (אופן הפעולה זהה למחשבון רגיל)בצעו את החישובים  .6

 

 

 

 

 

 פתחו את לוח השנה לחצו על  .7

 לחצו על  .8

 : מזל טובשם האירועכתבו ב .9

  עוגההוסיפו סמל של  .10

 את תאריך יום ההולדת שלכםבחרו  .11

 שמורלחצו על  .12

 

 

 אם פתחנו תוכנה מסוימת ואנו רוצים לחזור לשולחן העבודה

 לחיצה על חלק זה בשורת המשימות, תציג לנו את שולחן העבודה 

 

 56 × 45 = 

 96 × 53 = 

 120 ÷ 5 = 

 12 × 12 × 48 = 

 1025 − 45 = 

 חשוב לדעת!
 

בעזרת החיצים 
תוכלו לעבור בין 

 -אתגר רשות- החודשים

 



 

 

 כפתור התחל

הוא תפריט העבודה הראשי של המחשב, הוא מאפשר לנו גישה לכל           כפתור התחל

 .התוכנות, הקבצים וההגדרות של המחשב, כמו כן דרכו ניתן לכבות את המחשב

 לחיצה עליו תפתח את התפריט הבא:

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 רקע שולחן העבודה

ניתן להחליף תמונת כך  .לשולחן העבודה המשרדי שלנו ,בדיוק כשם שנוכל להחליף מפה

 מתוך מאגר תמונות הקיים במערכת ההפעלה. ,"שולחן העבודה"רקע ל

 

 

 

 כדי להחליף רקע:

 נעמוד עם סמן העכבר, במקום ריק על שולחן העבודה  .1

 של העכברלחצן הימני נלחץ על ה .2

  התאם אישיתמהתפריט שיפתח נבחר באפשרות  .3

רשימת כל התוכנות 
הקיימות במחשב, 

מסודרות ע"פ האלפבית 
האנגלי (גלילה עם גלגלת 

העכבר תציג תוכנות 
 נוספות)

 

כיבוי 
 המחשב

הגדרות 
מערכת 
 ההפעלה

גישה 
לתיקיית 
המסמכים 
והתמונות, 
הקיימת 
 במחשב



 

 נלחץ על התמונה הרצויה לרקע .4

 

 בחלק העליון                             נלחץ על .5
 
 

 2תרגיל 

החליפו את הרקע של שולחן העבודה לרקע כרצונכם, בצעו זאת פעמיים עם רקעים 
 שונים.

 

 החלון ומאפייניו

 (ומכאן שמה בתרגום לעברית). מעוצבת בצורה של חלונות Windows10 מערכת ההפעלה

 של חלון, בעל מבנה גרפי פשוט ומאפיינים קבועים. מוצג בתוך תבניתכל יישום 

 

 מבנה החלון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחצני סגירה  שם הקובץ או התוכנה
 ומזעור



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3תרגיל 

(לחצו לחיצה כפולה עם לחצן שמאלי, על סמל התוכנה בשולחן פתחו את תוכנת הוורד            .1

 העבודה)

 התוכנהלחצו על                              והגדילו את חלון  .2

 לחצו על                                    ומזערו את התוכנה .3

 שורת המשימותלחצו על סמל התוכנה ב .4

 התוכנה תפתח שנית

 כדי לצאת מהתוכנה                               לחצו על  .5

 

 4תרגיל 

 פתחו את תוכנת הצייר .1

 והגדילו את חלון התוכנהלחצו על                                 .2

 מה כתוב בשורת הכותרת?_____________ .3

 בחרו בצבע אדום .4

 כתבו עם כלי העיפרון          את שמכם .5

 כדי לצאת מהתוכנה                               לחצו על  .6

 אל תשמור: בחלון שיפתח בחרו באפשרות .7

 סגירת התוכנה

הגדלת חלון 
 התוכנה

מזעור חלון התוכנה, 
התוכנה לא תיסגר לגמרי- 
ותופיע כסמל על שורת 

 המשימות 


