
 ?דואר אלקטרונימהו 

דואר אלקטרוני מאפשר לנו לשלוח ולקבל מכתבים באמצעות המחשב. כפי שאנו שולחים 
. Electronic Mail. דואר אלקטרוני = אימיילמכתבים וקבצים בדואר רגיל כך ניתן לשלוח ב

 .אימיילאי ולכן נהוג לכנות דואר אלקטרוני בשם 

הינם: מסמכים, תמונות, קבצי מוזיקה  אימיילהניתנים לשליחה באמצעות ההקבצים השונים 
 וכדו'.

 מבוא ומושגים

שרת דואר על מנת לקבל כתובת דואר אלקטרוני (=לפתוח תיבת דואר אלקטרוני) אנו צריכים 

 החברות מספקות שירות דואר אלקטרוני בחינם, מרבית לנו לפתוח תיבת דוא"ל. שיאפשר 

בפרק זה נלמד לפתוח תיבת דואר אלקטרוני באתר  וני או עסקי בתשלום.למעט דוא"ל ארג

עם ממשק עברי ונוחתיבה בחינם שמאפשר לכל גולש לפתוח  )Google Mail  מייל(ג'י גוגל

 להפעלה.

שבאמצעותם נוכל  שם משתמש וסיסמהנעבור תהליך רישום, שבסופו נקבל  אימיילבפתיחת ה

להיכנס לתיבה שלנו בכל זמן שנרצה, לקרוא או לשלוח מכתבים. שם המשתמש והסיסמה 

שונים ממשתמש למשתמש, ממש כשם שבעולם הממשי לכל אחד יש מפתח שונה לתיבת 

 הדואר שלו.

, דוגמת כתובת דואר אלקטרוניבנוסף לשם המשתמש ולסיסמה, נקבל בתום תהליך הרישום גם 

2@gmail.comBeni201  או shoshana123@gmail.com  ,המשמשת אנשים אחרים

כמו חברים או בני משפחה לשלוח לנו מכתבים באמצעות הדואר האלקטרוני. כתובת הדואר 

האלקטרוני מתפקדת בעצם כמו מספר טלפון, כשם שאדם הרוצה לטלפן אלינו מחייג את 

רשת משתמש בכתובת הדואר מספר הטלפון שלנו, כך אדם הרוצה לשלוח לנו מכתב ב

האלקטרוני שלנו. לכתובת דואר אלקטרוני יש תחביר קבוע. תמיד באמצע הכתובת יופיע הסימן 

שלנו, ומימין לו תופיע  שם המשתמשכרוכית), משמאל לסימן זה יופיע  –, ובעברית שטרודל( @

 שבו נמצאת תיבת הדואר שלנו. שרת הדוארכתובת 

לאחריו כל שימוש בתיבה ייעשה תמיד ע"י הקלדת שם  תהליך הרישום הוא חד פעמי,

 המשתמש והסיסמה, ללא צורך בהקלדה חוזרת של שאר הפרטים.

מעבר לשליחה וקבלה של מכתבים, בתיבת הדואר האלקטרוני ישנן עוד אפשרויות רבות. חלק 

 , בו נוכל לשמור את כתובות הדואר האלקטרוני שאנו משתמשים בהןפנקס הכתובותמהן הן 



 צירוף קבציםשבו נוכל לתכנן ולרשום אירועים ופעילויות,  יומן עם לוח שנהלעיתים קרובות, 

 להודעות הדואר (כגון מצגות, קבצי טקסט, תמונות, שירים ועוד) ועוד יכולות נוספות.

 פתיחת חשבון דואר אלקטרוני:

האתר שיספק לנו  –הרצוי לפני פתיחת חשבון של דואר אלקטרוני, יש לבחור את שרת הדואר 
 את שירותי הדואר.

 בחינם:לדוגמה המספקים שרותי דוא"ל  פופולארייםאתרים 

WWW.MSN.CO.IL , WWW.GOOGLE.CO.IL ,WWW.WALLA.CO.IL  

 Google של חברת GMAILיצירת תיבת דואר חדשה ב

 נפתח את תוכנת הדפדפן .1

gmail.comנקליד בשורת הכתובת .2

ונלחץ מצד ימין על Googleנכנס לאתר או .3

(בצד שמאל למעלה)  Gmailנלחץ על .4

 חשבון חדש באפשרותיתקבל המסך הבא, נבחר  .5

http://www.msn.co.il/
http://www.google.co.il/
http://www.walla.co.il/


נבחר  .6

 נמלא את הפרטים בחלון שיפתח: .7

 ונמלא שדות נוספים הבאלאחר שמלאנו את השדות, נלחץ על כפתור  .8

 הבאאשרו את תנאי השימוש באתר ולחצו  .9

 לתקן אותה על מנת להמשיך  וייבדקו ואם יש בעיה תתבקש םהנתונים שהזנת .10

 אם הכל תקין, תקבלו הודעה המאשרת את יצירת הדוא"ל ותוכלו להתחיל להשתמש בו .11

 כניסה לתיבת הדוא"ל ויציאה 1תרגיל 

(הקלידו בשורת הכתובת או דרך גוגל) gmailהכנסו ל  .1

שהגדרתם המשתמש והסיסמהשם  כנסו לתיבת הדוא"ל שלכם, ע"י הקלדתה .2

שם המשתמש יוקלד באנגלית בלבד, זה השם/הכינוי שיופיע 
בכתובת הדוא"ל שלנו

הדוא"ל תלתיב והוא ישמש אותנו בכניסה
חשוב לבחור בשם ייחודי, אם יבחר שם משתמש שקיים בשרת,

החשבון בשם זה ותציע חלופות.המערכת תמנע את יצירת 

חשוב להקליד סיסמה זכירה, 
היא תשמש אותנו בכל כניסה 

לתיבת הדוא"ל

ניתן להקליד 
רק את שם 
המשתמש 

בעת מילוי הפרטים, נדרשתם 
 אימייללהקליד כתובת 

חלופית או טלפון דרכם ניתן 
לשחזר סיסמה שנשכחה 



 העיגול בצד שמאל למעלה ןאייקוע"י לחיצה על  מחשבונכם והתנתק .3

 יציאהובחירה באפשרות 

 היציאה מהחשבון חשובה לצורך שמירה על הפרטיות שלנו!

, נלחץ על יציאה. כך נוודא אימייללאחר שסיימנו לעבוד עם תיבת ה

 ים בשמנואימיילים שלנו או לשלוח אימיילשאנשים אחרים לא יוכלו לצפות בתוכן ה

 באמצעות שם המשתמש והסיסמה אימיילהכנסו מחדש לתיבת ה .4

) חדשאימייליצירת הודעת דואר (

תיבת דואר ניתן ליצור הודעות דואר ולשלוח אותם. ליצירת כם כעת כאשר יש ברשות
את הפעולות הבאות:  והודעת דואר בצע

 חדש אימיילעל  מימין לחצו .1

 בצד שמאל של המסך, יפתח החלון הבא: .2

בשורה זו נזין את כתובת  אל:
של הנמען  אימיילה

, יופיע אימיילנושא ה :נושא
אימייללנמען לפני פתיחת ה

אזור כתיבת תוכן  :אימיילגוף ה
, ניתן להוסיף פריטים אימיילה

תמונה, טבלה וכדו'

ניתן לצרף קבצים  :צרוף קבצים
ממחשבנו האישי מסמכים, 

תמונות, קטעי וידאו ועוד

 חשוב לדעת!
 



 מוקלדת ללא שגיאות, אימיילאחר שסיימנו את כתיבת ההודעה, ווידאנו שכתובת הל.3
 שליחהנלחץ על  

 2תרגיל 

 הכנסו לתיבת הדוא"ל שלכם .1

 מחברי הקבוצה 2ל אימיילשלחו  .2

 הראשון כתבו: אימיילב .3

 אימיילמזל טוב על פתיחת ה נושא:

 חבר/ה יקר, מאחל/ת לך לקרוא רק דברים :אימיילגוף ה

 משמחים ומועילים בברכה (שמך הפרטי)

 השני כתבו נושא והודעה כרצונכם. אימיילב .4

�😊�שליחהיגיע ליעדו, אל תשכחו ללחוץ על  אימיילכדי שה .5

 דואר נכנס
 בצד ימין של תיבת הדואר מופיע תפריט, הכולל רכיבים חשובים של התיבה

 שטרם קראנו יופיע אימייל, תיבת דואר נכנסים החדשים שאנו מקבלים יופיעו באימיילה
 בכתב מודגש

 נלחץ עליו אימיילכדי לקרוא את תוכן ה

מכילה את  תיבת דואר נכנס
המספר ים שנשלחו אלינו. אימיילה

ים אימיילמשמאל מציין את מס' ה
   
נשלח מכילה את האימיילים 

ששלחנו

שמו של שולח 
האימייל

נושא האימייל
השעה בה הגיע 

האימייל



 כיצד משיבים לאימייל שקיבלנו?

חץ או ב בחלק התחתון תשובהע הלחצן ייופ (בלחיצה כפולה עליו) אימייללאחר פתיחת ה
משמאל 
 תשובהיש ללחוץ על  שקיבלנו, אימיילללהשיב על מנת 

להקליד  איתנוייפתח חלון חדש, שבו הפכה כתובת מוען המכתב לכתובת הנמען (וכך נחסך מ

 נכתוב את תוכן תשובתנו בתיבת גוף המכתב (התיבה הגדולה הלבנה). את כתובתו)

 בכדי לשלוח את המכתב. שליחהעם סיום כתיבת המכתב, נלחץ על כפתור 

 3תרגיל 

 מחברי הקבוצה שקיבלתם לאימיילהשיבו  .1



 נספח
 חוקים וכללי התנהגות לבעלי חשבון דוא"ל

כמו האינטרנט, גם דואר אלקטרוני משפר את חיינו ללא הכר, אך גם טומן בחובו סכנות, ועל 
 כן יש לנהוג בו במשנה זהירות. 

כללים חשובים בעת השימוש בדואר האלקטרוני: 

• 

• 

• 

• 

•

הקפידו לא לתת את שם המשתמש והסיסמה שלכם לאנשים אחרים. כל אדם שידע 

את הסיסמא שלכם יוכל להכנס לתיבת הדואר שלך, לשלוח הודעות בשמכם ולקרוא 

את ההודעות שלכם.  

זכרו להתנתק מהדואר בסיום העבודה. במיוחד אם אתם נמצאים על מחשב שאינו 

שלכם. 

הדואר האלקטרוני נגיש מכל מקום בו קיים חיבור לרשת, אם התחברתם לדואר ולא 

התנתקת כראוי, המשתמש הבא אחריכם עשוי להכנס לתיבת הדואר שלכם ולצפות 

בהודעות שלכם. לכן תמיד עם סיום עבודתכם על הדואר האלקטרוני הקפידו 

להתנתק. כפתור ההתנתקות מופיע בפינה בחלקו העליון של המסך. כדי לוודא שאכן 

התנתקתם באפשרותכם להכנס שוב לדף הכתובת של ספק הדואר 

)www.gmail.com( ולוודא כי הוא מבקש שם משתמש וסיסמא ולא מתחבר 

אוטומטית.  

אל תפתחו קישורים אשר הגיעו ממקור אותו אתם לא מכירים. באם הגיעה אליכם 

הודעת דואר מאדם שאינך מכיר, המכילה בתוכה קישור  מחקו את ההודעה בהקדם 

ואל תכנס לקישור. קישורים כאלה עלולים להכיל וירוסים שיזיקו למחשב שלך.  שימו 

לב, גם אם האדם ששלח לכם את הודעת הדוא"ל הוא אדם מוכר, אך נראה כי הקישור 

ששלח "לא קשור", או נראה מפוקפק, אל תפתחו את הקישור, יתכן כי השולח היה 

קורבן לווירוס, ששלח את עצמו אוטומטית לכל רשימת הנמענים שלו. גם במקרה הזה 

אל תפתחו את הקישור אלא מחקו את ההודעה ורוקנו את סל המחזור.  השתדלו שלא 

לתת את כתובות הדואר שלכם לחברות מסחריות. אלו ישתמשו בו על מנת לשלוח 

לכם פרסומות רבות ותוכן שיווקי. 



 חלק ב' ר אלקטרונידוא

 העתק והעתק מוסתר

 .המאפשרת לצרף מכותבים נוספים לידיעה העתקבחלון שליחת מכתב, מופיעה שורת 

המכותב שיופיע בהעתק בד"כ מקבל את המכתב רק לידיעה ואינו נדרש להגיב, לעומת המכותב 

 שאליו מופנה המכתב (בדיוק כמו במכתב רשמי) האל:שמופיע בשורת 

 , שכתובתו ושמו לא יוצגו ליתר המכותבים.העתק מוסתרניתן להוסיף גם 

 ניצור מכתב חדש .1

 אלבשורת ה העתקנלחץ על  .2

 בתוכה נקליד את כתובת המייל שנרצה להוסיף להעתק ,ה נוספתתתווסף שור .3

 שליחהכרגיל ונלחץ על  תוכן המכתבואת  שורת הנושאנקליד את  .4

 1תרגיל 

 צרו אימייל חדש .1

 , הזינו כתובת של חבר מהקבוצהאלבתיבת  .2

 , בשורה שתתוסף הקלידו את כתובת הדוא"ל של מדריך הקבוצההעתקלחצו  .3

 הנושא: התרשמותי מהקורסכתבו בשורת  .4

 פרטו בגוף ההודעה את התרשמותכם מהמדריך/ה ומתכני הקורס. .5

 שליחהלחצו על  .6

 כיצד מעבירים אימייל שקיבלנו לנמען אחר?

 החלון במרכז(מהתפריט הימני) יופיעו כל המכתבים שקיבלנו  תיבת דואר נכנסץ על נלח

 שאותו ברצוננו להעביר. מכתבהבעכבר על  לחצן השמאליהבאמצעות  נלחץ 



ראה את תוכן המכתב: נובו  חלון חדשלאחר הלחיצה ייפתח 

 השב.שמשמאל לכפתור  שלוש הנקודותנלחץ על  .1

לאחר הלחיצה ייפתח תפריט, שבו מופיעות פעולות נוספות שאפשר לבצע על המכתב  .2

 הפתוח.

 העברהנלחץ על  לכתיבת המכתב .3

, כשבגוף המכתב תופיע ההודעה המקורית כשמעליה חלון חדשלאחר הלחיצה ייפתח  .4

Fwd:פרטי ההודעה (שם המוען, תאריך, נושא ושמות הנמענים). לנושא נוספו האותיות 

 (קיצור של המילה "העברה" באנגלית).

 שאליו אנחנו רוצים להעביר את המכתב בתיבת אל. כתובת הנמעןנוסיף את  .5

 להוסיף הערה משלנו בגוף המכתב.נוכל גם 

 בכדי לשלוח את המכתב. שליחהעם סיום כתיבת המכתב, נלחץ על כפתור  .6

 2תרגיל 

 "דואר נכנס"לחצו על  .1
 בחרו באחד האימיילים,  העבירו אותו לאחד מחברי הקבוצה .2
 (הסיבה בשלה אתם מעבירים לו את המכתב) הוסיפו הערה בגוף המכתב .3



 צרוף קובץ מסמך למכתב

שדרכו ניתן לשלוח מוצרים שונים בתוך חבילות  רגיללשירות דואר דואר אלקטרוני, בדומה 
חשוב לציין כי . תמונות, סרטונים, שירים, מצגות ומסמכיםדואר, מאפשר לשלוח קבצים כמו: 

(בג'ימייל). MB 25בגודל כולל של עד ניתן לצרף מסמכים למכתב, 

לצירוף מסמך למכתב, נבצע את הפעולות השגרתיות כפי שהסברנו לעיל בפרק שליחת 
 כאשר בחלון, לאחר מילוי השדות וכתיבת המכתב, נלחץ על סימן האטב המשרדי  .דוא"ל

 שמציין צירוף קובץ.

 מתוכו נבחר את הקובץשייפתח החלון הבא        צרף קובץעם לחיצה על 
 אותו נרצה לצרף למכתב

ם איתור הקובץ ע
לחץ עליו נהרצוי 

באמצעות פעמיים 
העכבר בכדי לצרפו 

 למכתב



 3תרגיל 

 צרו אימייל חדש .1
 : הקלידו כתובת של אחד מחברי הקבוצהבשורת האל .2
 תמונות יפותכתבו: בשורת הנושא  .3
 :בגוף המייל הקלידו .4

 חבר/ה יקר/ה,
 בעיניך.מקווה שהתמונות ימצאו חן 

 תמונותקבצי תמונה מתיקיית  2וצרפו לחצו על        .5
לחצו על   .6

 מתקדמים 4תרגיל 

 פתחו את תוכנת הוורד/הכתבן .1

 הקלידו את המשפט הבא:. 2
 נורמן וינסנט פיל –שנה את הלך מחשבתך, והרי שינית את עולמך" "

 מסמכים תבתיקיי"העצמה" . שמרו את הקובץ בשם 3

 אימייל חדש. צרו 4

 : הקלידו כתובת של אחד מחברי הקבוצהבשורת האל. 5

 כתבו: טיפ קטן להעצמהבשורת הנושא . 6

 :בגוף המייל הקלידו . 7
 חבר/ה יקר/ה,

 רף לך טיפ קטן להעצמה.ומצ
 !י/המקווה שתהנ

לחצו על      . 8

 להוספה) לחצו עליו פעמיים. אתרו בחלון שיפתח, את הקובץ שצירפתם (9

 . לחצו על 10

יופיע  שם הקובץ
 בתחתית חלון יצירת

 המכתב.



אנשי קשר

בדומה . תקשורתהמקיימים איתנו  פנקס כתובות דוא"ל של אנשים או עסקים הוא"אנשי קשר" 

, לכל איש קשר שאנו מוסיפים נוכל לשמור את כתובת הדוא"ל ל"אנשי קשר" בטלפון הנייד

באופן זה נוכל לייעל את העבודה ולחסוך  וכל מידע אחר. מספר הנייד שלופיזית, ה וכתובתשלו, 

 זמן בעת הקלדת כתובות דוא"ל או שליפת הנתונים.

כניסה לאנשי הקשר

אנשי קשרנבחר באפשרות               Google appsהאיקון על בצד שמאל למעלה לחץ נ
 )עוד(אם אנשי קשר לא מופיע, נלחץ על 

 חלון "אנשי קשר"

 יצירת איש קשר חדש –איש קשר חדש  .1

.Enter, הקלד חלק משמו ואז על מקש מסויםלאיתור איש קשר  –חיפוש  .2

אנשי קשר המחולקים לתוויות עפ"י נושא/הקשר (משפחה, עבודה,  –תוויות אנשי קשר  .3
 חברים וכדו').






אנשי הקשר שנוסיף 
יוצגו ברשימה בחלון 

 זה



 הוספת אנשי קשר

 איש קשר חדשלהוספת איש קשר חדש נלחץ על 

) ישראליישראל למשל  –של לאיש הקשר. (בד"כ שמו המלא שמו תחילה נכתוב את 

) israelisrali@gmail.comנזין את כתובת הדוא"ל של איש הקשר. (לדוג':  אימיילבשדה 
כמו טלפון, כתובת (דירה) ואפילו תאריך יום  פרטים אישייםבשדות הבאים נוכל להזין 

 הולדת.

כתוב  שמירה. אם במקום שמירהבשלב האחרון, עם סיום הזנת הפרטים שלעיל, נלחץ על 
אין צורך לעשות דבר. המידע נשמר אוטומטית. כעת איש הקשר נוסף לפנקס כתובות  – נשמר

 הדוא"ל שלנו.

כפי ששמרנו כעת כשנרצה לשלוח אימייל לאחד מאנשי הקשר, מספיק שנכתוב את שמו 
 וכתובת המייל שלו תוצג מבלי הצורך להקלידה.אותו בפנקס הכתובות 

ל אנשי הקשר המתחילים באותה אות ונוכל לבחור בכתיבת האות הראשונה של שמו, יוצגו כ
 מתוכם את איש הקשר הרצוי.

 5תרגיל 

 ,כםכתובות דוא"ל (של חבר לכיתה, מדריך הקורס, מקום העבודה של 3לפחות  וסיהכנ .1

 כם.) כאנשי קשר חדשים בתיבת הדוא"ל שלכםאחד מבני משפחת

 ובחירה בכתובת שתוצג. אלשלחו אימייל לאחד מאנשי הקשר, ע"י הקלדת שמם בשורת  .2



 השתתפות בקבוצות דיון, יוטיוב וגלישה בטוחה

 פורומים הגדרה-קבוצות דיון

או חלק בו, המשמש לקיום דיונים בנושאים מוגדרים או כלליים.  אתר אינטרנט הוא פֹורּום ְמֻקָּון
כתגובה להודעה  גולשים רשאים לכתוב הודעה בפורום, כהודעה שפותחת דיון בנושא חדש או

קיימת. 

מתקיימים בהם דיונים  . תרבות האינטרנט הפורום המקוון הוא אחד המאפיינים המובהקים של
ערים, בהשתתפות עשרות ואפילו מאות משתתפים, שכל אחד מהם תורם לדיון המתפתח 
בפורום. לעיתים פורומים גורמים למשתתפים בהם להסיר את מעטה האנונימיות 

-חינה חברתיתמב .קהילה וירטואליתפורומים אלו מתפתחים ל ,אישיים-קשרים בין ולפתח
 בדידות רגשית פורומים יכולים להוות פלטפורמה המסייעת לאנשים הנמצאים במצב של

 (ויקיפדיה)

 

 סוגי פורומים

 לכתוב הודעות ולהשתתף באופן פעיל.במרבית הפורומים יש צורך ברישום מוקדם, כדי 
 ישנם שני סוגי פורומים:

 נה.ללא כל פיקוח על תוככל הודעה מוצגת מיד עם סיום כתיבתה,  -פורום חופשי•
.(שלפעמים מזדהה האחריות לתוכן ההודעה היא אך ורק של הגולש שכתב אותה

 באופן אנונימי)

כתיבתה, אך מנהל הפורום בודק את כל הודעה מוצגת מיד עם סיום  -פורום מנוהל•
תוכן ההודעות המוצגות, מוחק ואף מרחיק מהפורום חברים שמעלים תוכן בלתי ראוי 

 או כזה הנוגד את מדיניות הפורום.

: תזונה, אתלטיקה, זוגיות, הורות ומשפחה, עיצוב פנים, ממוקדיםישנם פורומים בנושאי תוכן 
בפורומים אלו יש סיכויים גדולים לקבל מענה מדויק לשאלות ועוד  , רפואהספורט על כל ענפיו

של  תכדי לשמור על הפופולאריו .הנשאלות בו, כיוון שכל החברים בו הם בעלי תחום עניין זהה
לעומת זאת קיימים פורומים  הפורום בד"כ בצוות הפורום יש גם מומחה שמשיב לשאלות.

ללא  ושאלה בכל תחום ונושא, חלק מהשאלות יישארכללים, בהם ניתן לשאול כל סוג של 
 מענה בשל העובדה, שחברי הפורום לא תמיד יכירו את תחום העניין שהציג השואל.

 היתרונות בפורום מנוהל לעומת פורום חופשי

, אין פיקוח על תוכן ההודעות. יש המנצלים את חופש הביטוי לרעה ומפרסמים פורום חופשיב
פרטים שיש בהם פגיעה בפרטיותו של אדם, תוכן בלתי הולם, הודעות ספאם: מסחריות 
ופוליטיות. בפורום חופשי עלולה לפרוץ מריבה מילולית בין משתתפי הפורום, באין מנהל 

רוס ולהשאיר את חבריו פגועים ופצועים מילולית. שירגיע את הרוחות עלול פורום כזה לק

(תלוי ותוכן בלתי הולם נמחק  , מרבית ההודעות עוברות פיקוחפורום מנוהלבלעומת זאת 
 בזמינות המנהל, בד"כ לפורומים מובילים יש מספר מנהלים. מה שמאפשר שליטה טובה יותר בתוכן הנכנס)

הדיון. הם יכולים למחוק הודעות, לערוך אותן, להזהיר בידי מנהלי הפורום עוצמה רבה לניהול 
 .כותבים ואף להרחיק אותם מהקהילה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA


למצוא פורום בנושא תחום תוכן ממוקד, נקליד בשורת החיפוש של גוגל את השאילתה כדי 
 הרצויה לדוג'

נבחר בתוצאה הראשונה 

 "לרשימת כל הפורומים"נלחץ על פורומים בנושאים רפואיים שונים,  721קיימים 

 המסך הבא:לאחר שבחרנו את הפורום הרצוי, יתקבל 

 הוספת שאלה חדשה

מסודרים בסדר  באתר זה הפורומים
ולהגיע אלפביתי, ניתן להקליד אות 

 באותה אות.המתחילים לרשימת הפורומים 
 המענה לפורומים אלו הוא מרופא מומחה

שמות מנהלי הפורום 
 והתמחותם

הוספת שאלה 
 חדשה לפורום

צפיה בשאלות ותשובות שנשאלו והושבו 
, השאלות מסודרות לפי התאריך בו בפורום

 נשאלו מהחדש לישן 



מראש. כדי להוסיף שאלה חדשה נלחץ על "שאלה  םכדי להשתתף בפורום זה אין חובה להירש

 חדשה" ונזין את פרטינו בחלון שיפתח. אם נרצה לשמור על אנונימיות נבחר שם חסוי לתצוגה

מהירות התגובה של המומחה לשאלה ששלחנו, תלויה בזמינותו. אם נזין את כתובת הדו"אל שלנו 

במידה ולא, נכנס לפורום ונבדוק  , כאשר תתקבל תגובה. בשדה המתאים. נקבל התראה בדוא"ל

 זאת בעצמינו.

 תגובה לשאלה קיימת

 חיצה עלנפתח את השאלה בל ,כדי להגיב לשאלה קיימת של שואל אחר בפורום
 תגובהבאפשרות  ,נבחר בחלק התחתון

זה נמלא את בחלק 
"שם  נבחר פרטינו:

השם  לתצוגה"
. לצד השאלה שיופיע

נזין כתובת אם נרצה 
 דוא"ל ומס' נייד

נקליד את נושא השאלה 
אם  ותוכנה ונצרף קובץ

צריך (תמונה, תוצאות 
(כמובן ללא בדיקה 

 וכדו')הפרטים המזהים) 

נלחץ  לשליחת השאלה
ונמתין  שלחעל כפתור 

 לתשובת המומחה

נזין את פרטינו ואת תוכן 
(אין צורך למלא  התשובה

את שורת הנושא, היא 
 מוזנת אוטומטית)



 הרשמה לפורום

 מראש םחייבים להירשוין לעיל, קיימים פורומים שכדי להשתתף בהם כפי שצ

 נדגים אחד מהם:

נכנס לאתר  נבחר באפשרות פורומים  •

 אינדקס פורומיםנגלול את הדף עד שנגיע ל •

 נבחר בפורום •

 צימרים חופש וכייף בישראלנבחר בתת קטגוריה:  •

 כדי לכתוב הודעה ולהתייעץ בפורום נלחץ על •

 "לגולשים חדשיםהרשמה "–"כניסה למערכת" נלחץ על  :שלנוהפעם הראשונה אם זו  •

ונזין את שם המשתמש והסיסמה שיצרנו ברישום  "כניסה למערכת": נלחץ על לכניסה חוזרת •

 1תרגיל 

 בתחום תוכן המעניין אתכם. :פורום" חפשו בגוגל .1

 .בצעו רישוםאם יש צורך בהרשמה מראש לפורום,  .2

 לשאלה קיימת.הגיבו או  שאלה חדשההוסיפו  :אם אין צורך ברישום .3

 יוטיוב



 כניסה ליוטיוב

 .בעברית או באנגלית ונבחר בתוצאה הראשונה "יוטיוב": נקליד במנוע החיפוש של גוגל

 מראה האתר

 

 מופיע אורכובצד שמאל של כל סרטון 

 לראשונה ומס' האנשים שצפו בו בו פורסם התאריךמתחת לסרטון מופיע שמו, 

) מסמלת מיליון Mהאות   אלף מסמלת  Kהאות (

סרטונים מומלצים 
על פי דרוג  ,לצפייה

. הגולשים

 -שורת החיפוש
באמצעותה נוכל 

לחפש סרטונים מכל 
 סוג שנרצה.

ניתן  תפריט ראשי
לשנות את מראה 

 התפריט בלחיצה על



 חיפוש סרטון

 החיפוש הרצויה בשורת החיפושנכתוב את שמו, או את מילת כדי לחפש סרטון 

 ונלחץ על זכוכית המגדלת:

 2תרגיל 

 "יוטיוב"הכנסו ל .1

 "סרטונים מצחיקים"כתבו בשורת החיפוש  .2

 בחרו באחת התוצאות .3

 מה אורכו של הסרטון?____________ .4

 מתי הוא התפרסם?______________ .5

 כמה אנשים צפו בו?______________ .6

 הסרטוןהסבר על חלון התצוגה של 

 

סרטונים נוספים 
 באותו נושא

 פעולות על הסרטון

בו  הרשמה כמנוי לערוץ
התפרסם הסרטון, וקבלת 

התראות על סרטונים חדשים 
 בערוץ שיתפרסמו

 שורת החיפוש

 תקציר הסרטון

חזרה ל"דף הבית" 
 של יוטיוב



 הרשמה ליוטיוב

תגובה רשם. אך כדי שנוכל לבצע פעולות כגו' יבסרטונים באופן חופשי, מבלי להניתן לצפות 

 ליוטיוב ברישום מראשוכדו' יש צורך  , הוספת סרטונים משלנוהוספת לייק, שמירה, לסרטון

נוכל Gmail)(של גוגל תיבת דוא"ל  ברשותנוולכן אם  יוטיוב היא חברת בת של גוגל

 להתחבר דרכה.

! הכניסה ליוטיוב תתבצע אין צורך להירשםאם תיבת הדוא"ל של ג'ימייל פתוחה במחשב,  •

 אוטומטית תחת אותו חשבון. 

 (הימני ביותר בתפריט העליון) כניסהנלחץ על כפתור אם איננו מחוברים לג'ימייל •

כתובת נוכל להזין  חשבון אחרתו נרצה להתחבר, בלחיצה על יאשנבחר את חשבון המייל 

 חדשים מייל וסיסמה

, לחיצה עליו תאפשר לכפתור עגולבתפריט הראשי יתחלף  כפתור הכניסהלאחר שהתחברנו 

 להתנתק ולנהל את החשבון ,שם המשתמש שלנולראות את 

 פעולות על סרטון

(מותנה ברישום) בסרטון, מופיע תפריט המאפשר לבצע פעולות על הסרטון המתחת למסך הצפיי

המסמל  -לייקהוספת  
שאהבנו את הסרטון או 

 אם לא אהבנו דיסלייק

שיתוף 
ברשתות 
 חברתיות

שמירת 
 הסרטון



הראשי, לסרטון, נוכל לגשת אליו מאוחר יותר מהתפריט הימני בעמוד         לייקאם הוספנו 

  "סרטונים שאהבתי" תחת הקטגוריה

 תגובה לסרטון

 כדי להגיב לסרטון נגלול אותו מטה עד לשורת התגובות

חשוב שנזכור התגובה שלנו תופיע באופן ציבורי, כך שכל הצופים בסרטון יוכלו לראות אותה. 

שהוגדר בתיבת הדוא"ל יופיע לצד התגובה.שמנו כפי 

 2תרגיל 

 של הג'ימייל שם המשתמש והסיסמהליוטיוב עם  התחברו .1

 חפשו סרטון כלשהוא .2

 לסרטון הוסיפו לייק .3

 בלחיצה על                       בחלק העליוןדף הבית חזרו ל.4

 וצפו בסרטון שאהבתם "סרטונים שאהבתי"לחצו בתפריט הימני על  .5

 "החלפת חשבון"בלחיצה על        ובחירה באפשרות  התנתקו משם המשתמש והסיסמה.6

נקליד בשורה זו את 
התגובה הרצויה. ונלחץ 

 תגובהעל 



מטלת סיכום הכרת המחשב והאינטרנט 

 תיאורטי-חלק א'
 וענו על השאלות קישורהכנסו ל

 'בחלק 
 ע"פ הנחיות המדריך.המלא  כםאת שמה לשמ וושנתיקייה חדשה רו צ .1

 ותמונות הקלדהנוספת  ותתיקי 2  רובתוך התיקייה הנ"ל צ .2

  כתבןאת תוכנת ה ופתח .3

 ע"פ ההנחיות: וופעל שלהלןטקסט האת קטע  וקיהעת

 אלברט איינשטיין. -"אל תחתרו להצלחה, שאפו להיות בעלי ערך"  .1

אמיליה  –"הדבר הקשה ביותר הוא ההחלטה לפעול, כל השאר אינו אלא עקשנות"  .2
 ארהרט.

"הדרך הכי נפוצה שבה אנשים מוותרים על הכוח שלהם היא בכך שהם חושבים שאין להם  .3
 אליס ווקר. –שום כוח" 

 סוקרטס. –"חיים שלא עמדו למבחן אינם בעלי ערך"  .4

אתה לעולם לא תוכל לחצות את האוקיינוס• , אם לא יהיה לך את האומץ להיפרד ממראה היבשה" "

 כריסטופר קולומבוס

)צבע כחול ,18גודל  ,Guttman Stamלכתב ( 2 את הגופן של שורה   ושנ
.Davidלכתב   שנו את שאר הגופן בטקסט •

 3את שורה  ושיהדג •

 4לשורה  קו תחתי יפוהוס •

 שיצרתם. הקלדהבתוך תיקיית  הצלחהאת הקובץ בשם רו שמ •

 חיפוש בגוגל 'גחלק 
 לאתר "רכבת ישראל" והכנס •

יים מתי יוצאת רכבת מאופקים לאשדוד בשעות הצהרפשו את המידע הבא: ח
 מה מחיר הנסיעה.ו המתיןבאיזה רציף יש ל המוקדמות?

https://forms.gle/pmkBXQaXk2JMKqDE7


קיית מהתמונות שמצאתם בתי 3, שמרו נופים בישראלחפשו  בגוגל תמונות של •
 שיצרתם בסעיף הקודם. תמונות


