
 4תרגיל 

 כתבןפתחו את תוכנת ה .1

  הבא: משפטיםהקלידו את ה .2

 המחשבות שלו,"האדם הוא תוצר 

 הוא הופך למה שהוא חושב"(מהאטמה גנדי) 

"אין זה חשוב 

 -מה יש לך או אין לך

 מה שחשוב זה 

 המחשבות שלך

 על מה יש או אין לך" (דייל קארנגי)

 "חשיבה חיובית"בשם  "מסמכים"שמרו את הקובץ בתיקיית  .3

 סגרו את התוכנה בלחיצה על  .4

 פתיחת הקובץ לאחר שמירתו

 את הקובץ לאחר שמירתו, עלינו לגשת למקום בו שמרנו את הקובץכדי לפתוח 

 בשולחן העבודה             "מחשב זה"נלחץ על  .1

 )מכילה את כל הכוננים ותיקיות המחשב "מחשב זה"תיקיית (כפי שלמדנו 

 

 

אם לא נמצא את 
התיקייה, בחלק 

 -המסומן באדום
נחפש אותה 
  ברשימה הזו

תיקיות 
 המחשב

(נלמד בהרחבה על 
 "תיקייה"המושג 

בפרק הבא) 

 כונני
 המחשב

 וכוננים חיצוניים



 (לחיצה כפולה עם לחצן שמאלי בעכבר)נלחץ על התיקייה/ הכונן בתוכו שמרנו את הקובץ  .2

 יפתח חלון, בתוכו יוצג תוכן התיקייה .3

 נאתר את הקובץ הרצוי ונלחץ עליו לפתיחה. .4

 4תרגיל 

 בשולחן העבודה "מחשב זה"לחצו על  .1

 יהלחצו עלו "מסמכים"אתרו את תיקיית  .2

יופיע כיתוב על סוג  "דאגה מנין"סמן העכבר על הקובץ  הניחו את -בחלון שיפתח .3

 הקובץ וגודלו. מהו גודלו?____________

 , תוכנת הכתבן תפתח"דאגה מנין"  על הקובץ(לחיצה כפולה עם לחצן שמאלי)לחצו  .4

 לאדום ושנו את צבעםאת המילים "העבר אין"  סמנו .5

 שמור-קובץ לחצו על .6

 ההבדל בין "שמור" ל"שמור בשם"
 ישמר.בו  מקוםואת ה שם הקובץמאפשרת לנו להגדיר את  "שמור בשם"לחיצה על 
מבלי  ,קובץתוכן השביצענו ב והשינויים את העדכוניםרק שומרת  "שמור"לחיצה על 

 שמו ומיקומו. לשנות את

 שמו ולהגדיר אתקובץ לשמירת המיקום  בחורכאשר נרצה ל ,ולכן
 נבחר באפשרות "שמור בשם" 

נרצה להשאירו תחת אותו מקום ושם אך  ,קובץתוכן הל ושינוי ואילו כאשר נבצע עדכון
 באפשרות "שמור"נבחר 

 חשוב לדעת!
 



 תיקיות 5פרק 

 מהי תיקיה

לגשת כדי שנוכל , המחשב לעשות סדר בקבצי נוהמאפשר ל ,ויעילכלי שימושי  אהי "תיקיה"

הממוינים  ,וך קלסריםבדיוק כמו במשרד, בו אנו מתייקים מסמכים בת. בקלות בעתיד אליהם

 כך גם בעולם הדיגיטלי.-לנושאים

תיקיות בתוכה נוכל לשמור קבצים, ואף ליצור  כמו קלסרהיא               כך:שמסומלת  התיקיה

בקלסר.   חוצציםל ותהמקביל משנה

ככל שנקפיד על עבודה מסודרת עם הקבצים והתיקיות, כך יקל עלינו בעתיד לאתר קבצים 

 את התיקיות נוכל ליצור בעצמנו, לשנות את שמם ולמחוק אותם בעת הצורך. ולגשת אליהם.

 ?חדשה יוצרים תיקיהאיך 

 קיימות שתי דרכים ליצירת תיקיה

 דרך אחת:

 בו נרצה ליצור תיקיהבמקום  נעמוד עם סמן העכבר .א

 בעכבר לחצן ימניה נלחץ על .ב

 תיקייה-חדשמהתפריט שיפתח נבחר באפשרות  .ג

יש תיקיות קבועות שקיימות מראש במערכת ההפעלה כגו': תיקיית  

" הגישה לתיקיות אלו היא מסמכים", "תמונות", "מוזיקה" ו"סרטי וידאו"

 "יוזר האישי"בשולחן העבודה וכן מתיקית ה  "מחשב זה"מתיקיית 

 חשוב לדעת! שולחן העבודה.שקיימת לכל משתמש ב
 



 (אנו נתרגל בשיעור דרך זו): דרך נוספת ליצירת תיקיה

 משורת התפריטים העליונה (שקיימת בכל חלון) -ביתנבחר בכרטיסיית א. 

 תיקיה חדשה -ב. נלחץ על

לאישור Enterאת שמה וללחוץ על מקש  מידיתלאחר שיצרנו תיקיה חדשה עלינו להקליד 

אם לא הקלדנו מידית שם לתיקייה, התיקייה תופיע בשם "תיקיה חדשה"

 ניתן ליצור תיקיה חדשה גם בשימוש בקיצור המקשים במקלדת

Ctrl + Shift + N

 שינוי שם התיקייה

כדי לשנות שם לתיקייה: 

 את התיקייה (לחיצה אחת עם לחצן שמאלי)נסמן . 1

 שנה שםבאפשרות כרטיסיית בית מ נבחר. 2

 בכחול סומןשם התיקייה י 

(את שם התיקיה ניתן להקליד, רק כאשר שמה מסומן בכחול!)  שם חדש לתיקייה . נקליד3

לאישור Enter נלחץ. 4

 לא קיימת שורת תפריטים. "שולחן העבודה"מכיוון שב

לחיצה על לחצן ימני  :רק ע"י "שולחן העבודה"ב "תיקייה חדשה"נוכל ליצור 

 תיקייה-בעכבר ובחירה באפשרות: חדש

 חשוב לדעת!
 

 טיפ



 מחיקת תיקייה

 נבצע את השלבים הבאים: ,כדי למחוק תיקיה שיצרנו/ תיקיה קיימת

 את התיקייה (לחיצה אחת עם לחצן שמאלי)נסמן . 1

 מחקבאפשרות כרטיסיית בית נבחר מ. 2

 תיקייהיצירת  1 תרגיל

 )"מסמכים"תיקיית -"מחשב זה"-"שולחן העבודה"( "מסמכים"לתיקיית  והיכנס .1

 " בדרך הבאה:תרגולתיקיה בשם " צרו בתוכה .2

"תיקיה חדשה" בחרו באפשרות -"בית"על כרטיסיית  לחצו 2.1

(בלי המרכאות)" תרגול" הקלידו את שם התיקיה: 2.2

לאישור Enterלחצו עם סמן העכבר במקום ריק, או לחצו  2.3

 סגרו את החלון בלחיצה על  2.4

 2תרגיל 

 )"מסמכים"תיקיית -"מחשב זה"-"שולחן העבודה"( "מסמכים"לתיקיית  והיכנס .3

" בדרך הבאה: ארנונהצרו בתוכה תיקיה בשם " .4

"תיקיה חדשה" בחרו באפשרות -"בית"על כרטיסיית  לחצו 2.5

(בלי המרכאות)" ארנונה" הקלידו את שם התיקיה: 2.6

לאישור Enterלחצו עם סמן העכבר במקום ריק, או לחצו  2.7

"  מים", "חשמל" צרו שתי תיקיות נוספות בשם: 2.8

 ))     מחק-כרטיסיית בית-לחיצה על התיקיה( "מים"את תיקיית  מחקו 2.9



 שינוי שם לתיקיה 3תרגיל 

 )"מסמכים"תיקיית -"מחשב זה"-"שולחן העבודה"( "מסמכים"לתיקיית  והיכנס .1

 בדרך הבאה: "עבודת בית" ל:" תרגול"שנו את שם התיקיה  .2

 )על התיקיה (השמאלי) עם סמן העכבר הצילחסמנו את התיקיה ( 2.1

"שנה שם" בחרו באפשרות -"בית"על כרטיסיית  לחצו 2.2

" עבודת ביתהקלידו " .3

 שיצרנו תיקיהשמירת קובץ בתוך 

בתוך  ,שמירת מסמך טקסט שהקלדנו :לדוגמה( נרצה לשמור "קובץ" בתוך "תיקיה" כאשר

 נבצע את השלבים הבאים:  שיצרנו בתרגיל הקודם) "2017ת "חשבון חשמל יתיקי

 שמירה בשם-קובץ :נבחר באפשרות ,בחלון התוכנה בה יצרנו את הקובץ .1

 )...(חשוב שנזכור! היכן יצרנו את התיקיה נאתר את התיקיה ,בחלון שיפתח .2

(נשים לב! שמה של התיקיה יופיע לחיצה כפולה עם לחצן שמאלי  ,נלחץ על התיקיה .3

 )   בשורה העליונה 

 שם לקובץנקליד  .4

לאישור הפעולה שמורנלחץ על  .5

 

 

נאתר את . 1
התיקיה שיצרנו, 
או את התיקיה 

בתוכה  ,הראשית
יצרנו את התיקיה 

ונלחץ עליה 

שמה של התיקיה .2
 ופיע בשורה העליונהי

  "שורת הכתובת"

  קובץלשם .נקליד 3

שמור .נלחץ על 4
  לאישור



 שמירת קובץ בתיקיה 4תרגיל 

 )"מסמכים"תיקיית -"מחשב זה"-"שולחן העבודה"( "מסמכים"לתיקיית  והיכנס .1

 (הקלידו את שמה ללא המרכאות) "חשיבה חיובית"בתוכה תיקיה חדשה בשם: צרו  .2

 בלחיצה על חלוןאת ה סגרו .3

 את תוכנת ה"כתבן"פתחו  .4

 :(הקפידו על סימני הפיסוק)הקלידו את המשפטים הבאים  .5

 (מרקוס אורליוס)באיכות המחשבות שלך" תלויה  ,שמחת החיים שלך" .א

 (תומאס אדיסון)להצליח, היא תמיד לנסות רק עוד פעם אחת"הדרך הבטוחה ביותר  .ב

"אנחנו יכולים להתלונן שלוורדים יש קוצים, או שאנחנו יכולים לשמוח שבין  .ג

 (אברהם לינקולן)הקוצים יש ורדים" 

"ברגע בו אתה מחליף מחשבות שליליות במחשבות חיוביות, אתה מתחיל לקבל  .ד

 (ווילי נלסון)תוצאות חיוביות"

 שמרו את הקובץ שהקלדתם בתיקיית "חשיבה חיובית" שיצרתם באופן הבא: .6

 שמירה בשם -קובץלחצו על  6.1

 יצרתם אותה בתוך תיקיית "מסמכים")�😊�(תזכורת אתרו את התיקיה שיצרתםבחלון שיפתח  6.2

 העליונה)ופיע בשורה יששמה  ,(שימו לב "חשיבה חיובית"לחצו לחיצה כפולה על התיקיה  6.3

 משפטים מעצימיםבשם הקובץ הקלידו:  6.4

בלחיצה על  סגרו את התוכנה. שמורלחצו על  6.5

 מחשב זה)-(שולחן העבודה"מסמכים" לתיקיית  ו. היכנס7

 שבתוכה (לחיצה  כפולה עם לחצן שמאלי) "חשיבה חיובית". היכנסו לתיקיית 8

 סגרו את החלון. . בדקו שהקובץ "משפטים מעצימים" מופיע9

ליד שמה, בצד הימני של חלון    כאשר תיקיה מכילה בתוכה תיקיות נוספות, יופיע 

לחיצה עליו תציג את התיקיות שהיא מכילה  השמירה.

 טיפ



 5תרגיל 

 פתחו את תוכנת ה"צייר" .1

 כרצונכם כהה צבעגוון בחרו  .2

 על משטח העבודה וצבעו אותו        דלי המילוילחצו עם .3

 גוון צבע בהירבחרו  .4

 תוהמברש כלילחצו על   .5

 "חשיבה חיובית" עם המברשת:  כתבו .6

 של כוכביםצורות הוסיפו  .7

 בצבע כרצונכם דלי המילוימלאו את הכוכבים עם  .8

 "כרזה"" בשם: "חשיבה חיוביתושמרו את הציור בתיקיית  שמירה בשם-קובץלחצו על  .9

 סגרו את חלון התוכנה .10

 ובדקו שהקובץ מופיע "חשיבה חיובית"פתחו את תיקיית  .11



 6תרגיל 

 "מסמכים"לתיקיית  והיכנס .1

 "מתכונים"פתחו תיקיה חדשה בשם:  .2

 הכתבןפתחו את תוכנת  .3

 הקלידו את המתכון הבא:

 סלט סלמון

 סלמון מעושן חתוך לקוביות’ ג150

 חבילת חסה קצוצה

 עגבניות שרי חצויות 20

 חבילת עליי בייבי

 בצל ירוק קצוץ גבעול

 ם שחוריםזיתי 15

בצל סגול חצוי 

 לתיבול:

 שמן זית

 גרוספלפל שחור 

 מלח

 מעט לימון

 :אופן ההכנה

 ערבבו את המצרכים בקערה גדולה, תבלו סמוך להגשה

 .שיצרתם "מתכונים"את המתכון שהקלדתם בתיקיית  שמרו .4



 יצירת תתי תיקיות

, התיקייה הראשית תקרא "תיקיות משנה"כל תיקייה יכולה להכיל בתוכה מלבד קבצים גם 

(גם בתוך תיקיות המשנה ניתן ליצור  "תיקיות משנה"והתיקיות שבתוכה יקראו  "תיקיית האב"

 תיקיות נוספות וכן הלאה...)

בתוך תיקיית  -תיקיית משנה "מתכונים"יצרנו  -בתוך התיקיה הראשית "מסמכים"לדוגמה: 

"מנות ראשונות", "מנות עיקריות", "קינוחים" המשנה "מתכונים" נוכל ליצור תיקיות נוספות 

 וכו'... "חלבי", "בשרי" ו"פרווה"נוכל ליצור תיקיות  "מנות ראשונות"ובתוך 

 כיצד יוצרים תיקייה בתוך תיקייה

 כנס לתיקיית האב (לחיצה כפולה בעכבר)ינ .1

 ) (התיקיה תופיע בתוך תיקיית האב)תיקיה חדשה-ביתניצור תיקיה חדשה ( .2

 7תרגיל 

 מתכונים)-מסמכים-זה" (מחשב "מתכוניםלתיקיית  והיכנס .5

 "ארוחות בוקר", "ארוחות צהריים", "ארוחות ערב"תיקיות  3צרו בתוך תיקיית מתכונים  .6

 (לחיצה כפולה בעכבר)"ארוחות צהרים" היכנסו לתיקיית  .7

 "בשרים", "פשטידות", "תוספות"תיקיות  3צרו בתוכה  .8

 "תוספות"מחקו את תיקיית  .9

 ל"מתאבנים""פשטידות" שנו את שמה של תיקית  .10

ממוקמת בתוך  "מתכונים"קית תימיקום התיקיה: 
"מחשב זה"  שנמצאת בתוך  "מסמכים"תיקית 

-תיקיית האב
"מתכונים"

התיקיה המשנית 
"מנות ראשונות"



 מבוא והכרות עם רשת האינטרנט 6פרק 

 מהו אינטרנט

רשת האינטרנט (בעברית ִמְרֶשֶתת) היא רשת תקשורת, המחברת בין מיליוני מחשבים ורשתות 

 .היא משמשת כמאגר מידע עצום, כמקום סחר וכאמצעי לתקשורת בין אנשים ,ברחבי העולם

 1תרגיל 

 השלימו את הגדרת המושגים (ע"פ המצגת):

 __________________________________________כתובת אינטרנט .1

 _________________________________________________דפדפן .2

 _____________________________________________ דף אינטרנט .3

 ____________________________________________אתר אינטרנט .4

 _________________________________________________גלישה .5

 ___________________________________________דואר אלקטרוני .6

 מבנה דפדפן כרום

 

 

 ?חדשה איך יוצרים תיקיה

 תובתכהשורת 
בתוכה נזין את 
 כתובת האתר

 לחצני ניווט
קדימה ואחורה+ 

רענן

הוספת הדף 
 לסימניות 

(נלמד בהרחבה 
 בהמשך)

ותרת כהשורת  הגדרות

פתיחת 
כרטיסיה 

חדשה

נפתחים בצורת כרטיסיות, כל דף אינטרנט שנפתח יופיע  "גוגל כרום"ב דפי האינטרנט
ניתן לעבור מכרטיסיה (מדף) לכרטיסיה (לדף) בלחיצה על "שורת  -בכרטיסיה חדשה

 :ההכותרת" של הכרטיסיי



 גלישה באינטרנט

לקרוא מידע על החברה והשירותים  :יש אתר אינטרנט בו ניתן כיום כמעט לכל חברה או עסק

 שמספקת, ליצור קשר עם החברה, חלק מהחברות מציעות גם רכישת מוצרים דיגיטלית.

נוכל לזהות את הכתובת בהתאם  -כתובת האתר מופיעה בד"כ בכל פרסום או פלייר של החברה

 .WWW)למבנה שלה (מתחילה באותיות 

 באינטרנט ע"י הקלדת הכתובת:גלישה 

 נפתח את תוכנת ה"דפדפן" מ"שולחן העבודה" .1

 הרצויה נלחץ עם סמן העכבר על שורת הכתובת ונקליד את הכתובת .2

 לאישור ENTERנקיש  .3

 . נפתח את תוכנת ה"דפדפן"1

 "רכבת ישראל"דוג' החברה/האתר ל. בשורת הכתובת נכתוב את שם 2

 לאישור ENTERנקיש . 3

 -תוצאות, עם כל האתרים בהם מוזכרת המילה "רכבת ישראל" . יפתח דף4

 התוצאות הראשונה/השנייה יובילו בד"כ לדף המבוקש.

 . נלחץ על התוצאה הראשונה:5

ניתן לגלוש גם ע"י כתיבת שם האתר 
 בעברית בדרך הבאה:



 תרגילים

 גלישה ע"י הקלדת כתובת האתר 1תרגיל 

 הדפדפןפתחו את תוכנת  .1

 שימו לב ששפת הכתיבה במחשב היא: אנגלית .2

ENTERלחצו  www.bus.gov.ilהקלידו בשורת הכתובת את הכתובת: .3

 לאיזה אתר הגעתם?_______________ .4

 2תרגיל 

 הכותרת ליד שורת לחצו על  .1

 תפתח כרטיסייה חדשה  .2

www.ynet.co.ilהקלידו בשורת הכתובת את הכתובת: .3

 _______________ לאיזה אתר הגעתם? .4

 מה הידיעה החדשותית הראשונה שמופיעה באתר?____________________ .5

 השתנתה לעמדו עם סמן העכבר על הכתבה, שימו לב שצורת הסמן  .6

 -קישורכאשר צורת הסמן משתנה ל        המשמעות היא שזהו 

כלומר הטקסט/ התמונה מקשרים לדף נוסף. 

 לדף אינטרנט נוסף תוביל אותנובמקום בו השתנה סמן העכבר,  לחיצה

 לחצו עם העכבר על הכתבה .7

 גללו עם גלגלת העכבר את העמוד, כלפי מטה -כדי לקרוא את כל הכתבה .8

 לחצו על החץ          מימין ל"שורת הכתובת". איזה דף נפתח?________________.9

 מה קרה?________________       לחצו על החץ  .10

 לחצו על  וסגרו את תוכנת הדפדפן .11

 -אתגר רשות-

http://www.ynet.co.il/


יסיתסתרגול גלישה ב -מטלת בית

 3תרגיל 

פתחו את תוכנת הדפדפן מ"שולחן העבודה"  .1

 ב(שם עירכם) מזג האווירכתבו בשורת הכתובת:  .2

 תחזית היום בעירכם?___________ה ימה .3

 משחקי רשת 4תרגיל 

 נט גיימסכתבו בשורת הכתובת:  .1

 בחרו בתוצאה הראשונה .2

 "משחקים קלאסיים"חפשו היכן מופיעה קטגוריית  .3

 כרצונכםשחקו במשחק  .4

 5תרגיל 

 אגדכתבו בשורת הכתובת:  .1

 בחרו בתוצאה הראשונה .2

 בדקו איזה קו מגיע מירושלים לתל אביב?____________ .3

 מהי עלות הנסיעה?__________ .4



 מנועי חיפוש 7פרק 

רשת האינטרנט מכילה כמות עצומה של מידע, כמעט על כל נושא שבעולם. על מנת למצוא 

 ."מנוע חיפוש"בצורה הפשוטה ביותר נשתמש במידע שאנחנו מחפשים את ה

 מנוע חיפוש הוא אתר שפועל באופן הבא:

 כפתור החיפושמסוימת ולוחצים על מילת מפתח אנו מקלידים 

 ש: מנוע החיפוש מפעיל מנגנון

 (מבין מיליארדי דפים) בודק היכן מופיעה מילת החיפוש שהקלדנו. 1

 בהם נמצאה מילת החיפוש.מציג את כל דפי האינטרנט  .2

מבין כולם הוא מנוע החיפוש  יאך הפופולאר כגו' בינג, יאהו ועוד קיימים מנועי חיפוש רבים

 גוגל""

 כדי להגיע למנוע החיפוש של "גוגל":

ונלחץ "אנטר"   Googleנכתוב בשורת הכתובת "גוגל" בעברית או באנגלית  .1

נבחר בתוצאה הראשונה מדף התוצאות  .2

 יפתח הדף הבא: .3

                      
בשורה זו נקליד 

מילת את 
 ונלחץ החיפוש

על "אנטר" או 
שאנו על 

נכנסים 
 -חיפוש קולי

אם מחובר 
מיקרופון 

למחשב, ניתן 
ללחוץ על 

    ןהאייקו
ובמקום להקליד 
נוכל להקליט את 

מילות החיפוש
שאנועל 



מנוע "או מס' מילים. עם הקלדת המילה מסייע לנו  בשורת החיפוש ניתן להקליד מילה אחת

  ומציג בחלונית למטה מילים הקשורות: "החיפוש

 את תוצאות החיפוש:נקבל נלחץ על אנטר ו

 תעביר אותנו לאתר) השורה הכחולה(לחיצה על נבחר בתוצאה הרצויה לנו ביותר, מבין כל התוצאות 

Vt,r 

מס' התוצאות 
 שהתקבלו

המכילים את  
המילים "חיות 
מחמד לאימוץ" 

שאנו נכנסיםעל 

שם האתר

כתובת האתר

ציר מה תק
 רמכיל האת

 



 מנוע החיפוש של גוגל 1תרגיל 

פתחו מ"שולחן העבודה" את דפדפן .1

של גוגל (כתבו בשורת הכתובת "גוגל" ובחרו בתוצאה הראשונה) "מנוע החיפוש"הכנסו ל .2

לעוגת גבינה ללא ביצים  מתכון כתבו בשורת החיפוש: .3

לחצו על כפתור החיפוש:  .4

כמה תוצאות התקבלו?______________ .5

בחרו באחד המתכונים מדף התוצאות  .6

וחזרו לדף התוצאות (מימין לשורת הכתובת)                    לחצו על .7

 בתוצאה אחרתבחרו  .8

 2תרגיל 

 כתבו במנוע החיפוש "מסלולים בצפון" .1

 עיינו בתוצאות שהתקבלו ובחרו אחת מהן. .2

 חזרו לדף התוצאות ובחרו בתוצאה נוספת. .3

 חיפוש מידע 3תרגיל 

 התלכלכו בשמן, חבריו סיפרו לו כי הוא יוכל להסתייע במנוע החיפוש ישראלימכנסיו של מר 

 של גוגל ולמצוא פתרון להסרת כתמי שמן

 פתחו את הדפדפן .1

 "גוגל"הכנסו למנוע החיפוש של  .2

 הסרת כתמי שמן מבגדיםכתבו בשורת החיפוש:  .3

 הפתרון מספק אתכם?בחרו באחת התוצאות, האם  .4

 חזרו לדף התוצאות וחפשו תוצאה אחרת.במידה ולא לחצו על           .5



לסגנן נוכל לנסות אם לא מצאנו את התוצאה הרצויה 
לדוג' במקום "הסרת כתמי שמן  אחרת את החיפוש

מבגדים" נכתוב "הסרת כתמי שמן" "שמן על בגדים" וכדו' 
מומלץ לנסות ולתרגל זאת וכך להבין יותר לעומק כיצד 

 פועל מנוע החיפוש

 מטלת בית 4תרגיל 

חפשו את הנתונים הבאים בגוגל (אם לא מצאתם את התשובות, השתמשו בטיפ למעלה ונסו לסגנן 

 החיפוש)אחרת את 

 ?________________1984בשנת  של ישראל מי היה ראש הממשלה.1

 ________________ באיזה שנה נולד יצחק רבין? .2

 ________________ מי הפרופסור הכי צעיר בישראל? .3

 ________________ אלו מסעדות מומלצות יש בצפת? .4

 ________________ של נחש צפע? הממוצע מה אורכו .5

 ________________ ?ירושליםמאילת ל בקילומטרמה המרחק  .6

 בגוגל חיפוש תמונות

 .מנוע החיפוש של "גוגל" מאפשר לנו למצוא גם תמונותמלבד "ים המידע", 

 ".זכויות יוצרים"ת החיפוש לא שייכות לגוגל ולכן חלות עליהם והתמונות שיוצגו בתוצא

 זכויות יוצרים הגדרה:

קניין  לבעלים של יצירה מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה שהיאההגנה שניתנת ליוצר או 

 .שלו (ויקיפדיה) רוחני

אתרים תמונות המתאימות למילת החיפוש מיליארדי מחפש ב -מנוע החיפוש של גוגל

 שכתבנו ומציג את התוצאות המתאימות.

 !טיפ
 



 איך מחפשים תמונות?

 יופיע המסך הבא:

 חיפוש תמונות 5תרגיל 

 הכנסו למנוע החיפוש של גוגל .1

 לחצו על "חיפוש תמונות" .2

 חפשו תמונות של "נופים בישראל" .3

 כדי להגדיל תמונה, לחצו עליה .4

 6תרגיל 

: חפשו תמונות של .1

 "סנאי אפור"  .1.1
 "גלידת תות" .1.2
 "גולדה מאיר" .1.3
 "מנורת זהב" .1.4
 "פאונד" .1.5

נלחץ על .1
"חיפוש כפתור 

 תמונות"

נכתוב את . 2
נושא  /שם

התמונה שנרצה 
כפתור למצוא 

 

נלחץ על . 3
 זכוכית המגדלת

  



 הגדלת תוצאות החיפוש 7תרגיל 

 כלב חפשו תמונות של: .1

 חפשו תמונות של: כלבים, האם התוצאות השתנו?_____________ .2

 שימו לב לתוצאות השונות. ,DOGכעת כתבו בשורת החיפוש:  .3

באנגלית, תגדיל את של התמונות  מילת החיפושכתיבת 
 התוצאות

 םלכל מילת חיפוש שכתבנו נוכל למצוא גם תמונות, גם דפי מידע, אזכורים בחדשות ואפילו סרטוני

 שלב א':

 שלב ב':

 בחלון שיפתח, נבחר מהתפריט את התוצאה הרצויה

 חיפוש סרטונים 8תרגיל 

 כתבו בשורת החיפוש: "נופים בישראל" .1

 בחרו מהתפריט :  .2

 התוצאות וצפו בה להנאתכם.בחרו באחת  .3

 !טיפ
 

.נקליד את 1
מילת החיפוש 

שאנו הרצויה 

. נלחץ על 2



 דף הפתיחה-דף הבית 8פרק 

 הוא הדף הראשון שמופיע בהפעלת תוכנת הדפדפן. באפשרותנו לקבוע איזה דף דף הבית

יופיע כאשר נפעיל את תוכנת הדפדפן "גוגל כרום" במחשב  (אתר)

 הגדרת דף הבית

 :את דף הביתכדי להגדיר 

 על או          בפינה השמאלית העליונה, נלחץ על  .1

 "הגדרות" נבחר באפשרותמהתפריט שיפתח  .2

 "מראה"הקטע  עדנגלול את העכבר  .3

 הראשונהבאפשרות  כאשר נבחר•

ותמונות ממוזערות Google של מנוע החיפושבכל פעם שנפתח את תוכנת הדפדפן, יוצג 

 ר.נכנסים אליהם בתדירות הגבוהה ביותאנו של האתרים ש

נפעיל את 
הכפתור, שיראה 

כדי שלחצן  .כך
יוצג דף הבית

ממוזערות

תמונות ממוזערות של 

האתרים שאנו נכנסים 

 אליהם בתדירות גבוהה

 מנוע החיפוש של גוגל
 (ילמד בהרחבה בהמשך)

 גבוהה



 הבאפשרות השנייכאשר נבחר  •

את הכתובת נקליד באנגלית ( הדפדפן את פתחנשיוצג בכל פעם ש ,של אתר כתובתנוכל להקליד 

 בצורה מדויקת).

 חזרה לדף הבית

, מכל אתר דף הבית, תאפשר לנו לחזור לשורת הכתובתמצד ימין של           ןהאייקולחיצה על 

 בו אנו נמצאים

 הגדרת "דף הבית" 1תרגיל 

 פתחו מ"שולחן העבודה" את דפדפן "גוגל כרום"  .1

כ"דף הבית" באופן הבא: )אתר השירותים הממשלתי( Gov.ilהגדירו את האתר  .2

 .לחצו על          או על         מהפינה השמאלית העליונה .2.1

 "הגדרות"בחרו באפשרות  .2.2

 -"מראה"בחרו באפשרות  .2.3

 לחצו על אנטר. WWW.GOV.ILהקלידו את הכתובת:  .2.4

 נפתח. כדף הבית, שימו לב כי האתר שהגדרתם           דף הבית איקוןלחצו על  .2.5

 2תרגיל 

לחצו על            או .1

 מראה""–"הגדרות" בחרו באפשרות  .2

 בחרו באפשרות הראשונה .3

 לב שדף הבית השתנה. שימו            דף הבית ןאייקולחצו על .4



 3תרגיל 

 (זהו שימושון המכיל קישורים לאתרים בכל הקטגוריות) כדף הבית יט"הגדירו את האתר "יוז .1

 הכנסו לאתר החדשותי "וואלה" .2

 הכנסו לכתבה הראשית .3

עברו ממנה לקטגוריית "צבא וביטחון"  .4

האתר למעלה או על  ןחזרו לעמוד השער ע"י לחיצה על אייקו .5

 חזרו לדף הבית ע"י לחיצה על .6

סגרו את הדפדפן ופתחו אותו מחדש, מהו הדף הראשי שנפתח?  .7

 סימניות

 בעבודתנו השוטפת עם דפדפן האינטרנט, נוכל להפוך את הגלישה לקלה ויעילה יותר, כך שדפי

נים, קניות) (לדוג' אתרי חדשות, ספורט, מתכו באופן קבועשאנו משתמשים בהם אינטרנט 

וכך נוכל להגיע אליהם בקלות, בלי  (או "מועדפים" בחלק מהדפדפנים) "סימניות"יוגדרו כ

  להקליד את הכתובת שלהם בכל פעם מחדש.

 הוספת דף אינטרנט לסימניות

 -בשורת הכתובת       הכוכב איקוןנלחץ על -ליד בשורת הכתובת את שם/כתובת האתרנק

 לסימניותהאתר יתווסף 

 מתוך הסימניות דף אינטרנט פתיחת

 כאשר נרצה לגשת לאתר שהוספנו לסימניות:

 או על            בפינה השמאלית העליונה, נלחץ על .1

 "סימניות"נבחר באפשרות  .2

 -יפתח החלון הבא .3

רשימת האתרים שהוספנו 

לסימניות, לחיצה על שם 

 האתר תפתח אותו.

בחירה באפשרות זו, 
תוסיף מתחת לשורת 

רשימת  סרגל, עם הכתובת
 שהוספנוכל האתרים 

 .סימניותל



 מחיקת דף אינטרנט מהסימניות

, ההרצוי ההסימנייכדי למחוק דף אינטרנט מהסימניות, נלחץ עם לחצן ימני בעכבר על 

 "מחק"נבחר באפשרות מהתפריט שיפתח 

 הוספת דפי אינטרנט ל"סימניות" 3תרגיל 

 הכנסו לדפדפן .1

" ולחצו אנטר וואלהכתבו בשורת הכתובת " .2

בדף שנפתח בחרו באפשרות הראשונה  .3

 סימניותהכוכב          בשורת הכתובת והוסיפו את האתר ל ןאייקולחצו על .4

באופן זה הוסיפו גם את האתרים הבאים: "השירות המטאורולוגי הישראלי", "רכבת  .5

 "בישולים"ישראל", 

 לחצו על  וסגרו את תוכנת הדפדפן .6

 פתחו מחדש את הדפדפן .7

 לחצו על           או         בפינה השמאלית העליונה.8

בחלון שיפתח, בדקו כי כל האתרים שהוספתם בסעיפים  -"סימניות"בחרו באפשרות  .9

 הקודמים מופיעים ברשימת הסימניות.

לחצו על מתכון לסלט  -"סלטיםבחרו בקטגוריית " -"בישוליםאתר "סימניה של הכנסו ל .10

 עליכם וקראו את הוראות ההכנה.האהוב 



 מחיקת דף מהסימניות 4תרגיל 

לחצו על           או .1

 סימניות בחרו באפשרות: .2

 "וואלה"של אתר  הלחצו לחצן ימני בעכבר על הסימניי .3

 "מחק"בחרו באפשרות  .4

 סיכום גלישה 5תרגיל 

 משימות לאתרים מומלצים

מומלצים, בצעו את המטלה הנדרשת המופיעה בעמודה בטבלה שלפניכם רשימת אתרים 

גוגל או מנוע החיפוש של תוכלו להקליד את שמו ב ,כדי להגיע לאתר. האחרונה של הטבלה

 :להקליד את כתובתו בשורת הכתובת

 מטלה מטרת האתר כתובתו שם האתר

אתר ללימוד WWW.MORFIX.CO.IL מורפיקס
 אנגלית+מילון

מה התרגום 
לאנגלית של 

 המילה "בתאבון"

השוואת מחירים WWW.ZAP.CO.IL זאפ

מהו טווח 
המחירים של 

"מצלמות וידאו 
 מקצועית קנון"

אתר הברכות 
 הישראלי

WWW.BRACHOT.NET 
ברכות בכל 

הנושאים לשימוש 
 חינמי

מצאו ברכה לבר 
 מצוה

מילים לשירים WWW.SHIRON.NET שירונט
 עבריים

מצאו את המילים 
לשיר "שם הרי 

 גולן"

 HE.WIKIPEDIA.ORG ויקיפדיה
אנציקלופדיה 

חופשית בשפה 
 העברית

מי היה רוברט 
 וולפול?

 הגדירו את ויקיפדיה כ"דף הבית" •

 אתרים מהרשימה 3ל"סימניות" הוסיפו •

http://www.zap.co.il/
http://www.brachot.net/
http://www.shiron.net/

