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  תקשורת באינטרנט
 

 נאוה גלעד   ווניהול יזום הפרויקטי

 נאוה גלעד ומיכל הס    פרויקטליווי ה

 מיכל הס  ריכוז הפרויקט 

 ר טובה גמליאל "ד  מחקר וייעוץ  

 גילה גרטל  )מהדורה ראשונה(פיתוח הדרכה וכתיבה 

 זהר עמיהוד   )נוכחיתמהדורה (פיתוח הדרכה וכתיבה 

 בהר-גילת עירון     עריכה לשונית
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 תקשורת באינטרנט:  היחידהמטרות 
עמוד פירוט נושא

 –ל "דוא( דואר אלקטרוני

E-Mail( 

Gmail 211 באמצעות שירות ל" וקבלה של דואהחישל

Skype  235 )אפס (0ניהול שיחות טלפון דרך האינטרנט בעלות

237 יומן ברשת בלוג

, קול ווידאו חינם, דתלשל מקניהול שיחות אינטרנט  מיידייםמסרים 

 MSN Messengerבאמצעות תוכנת 

239

למניעת כללי התנהגות 

 סכנות ברשת מפגיעה

סכנות .  מהפתרון50%- מיותרידיעת הסכנה היא 

 וירוסים וחומות אש, שונות

248
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 )E-Mail (דואר אלקטרוני

 ?מהו דואר אלקטרוני
איך "מנים לעבור לסעיף המעוניינים לעבור לחלק הביצועי מוז (הקדמה

 )שבעמוד הבא" ל"שולחים ומקבלים דוא

למחשב באמצעות  הודעה אלקטרונית המועברת ממחשב אוה) ל"דוא( קטרוניאלאר דו

: מסוגים שוניםההודעה נשלחת בצורת טקסט ואפשר לצרף אליה קבצים . האינטרנט

 . ועודידאווסרטוני , יקהזוקובצי מ ,תמונות, מצגות, Word-מסמכים הכתובים ב

 .ללא תלות בגודלו או ביעדו, שניות בודדותתוך במגיע ליעדו ל "דוא

שולחים אליו דואר מי שאך גם  ,יכול לשלוח דואר) מייל( שיש לו כתובת אלקטרונית םכל אד

אדם שאליו אתם  אם יש לכם טלפון ול:זה כמו טלפון. כתובת אלקטרוניתחייב שתהיה לו 

 .שוחח עמותוכלו לא ל, טלפון רוצים להתקשר אין

 ?ל"לו מצבים נשלח דואיבא

 ).'וכד תמונות,  מכתבים,חוזים(כשצריך לשלוח חומר בכתב  

 .כשרוצים להפיץ מידע להרבה אנשים 

 .תםואו לערוך א/כשרוצים להעביר קבצים ולאפשר למקבל הקובץ לשמור ו 

 . משהו שאינו דחוף ולא רוצים להפריע עם צלצול הטלפוןומרכשרוצים ל 

 ...וד ועודוע 

 ל"יתרונות הדוא

 .מהיר ביותר 

 . ימים בשבוע7 שעות ביממה 24 ןזמי 

 !חינםהשירות  

 .אין מגבלה לכמות הטקסט 

 .קול וקבצים מכל סוג שהואווידאו , בצי תמונותומאפשר להעביר ק 

 .םני למספר גדול של אנשיזמ-מאפשר משלוח בו 

 ...אם אתה לא שם אתה לא קיים
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 ל"רכיבי הדוא

 מכיל אותם רכיבים ל"דוא. )פריט, נייר שכתוב עליו (מעטפה ותוכן –ל שני חלקים מכתב מכי

 :ל"העיקריים למשלוח דוא) שדות(ארבעת הרכיבים להלן . רק ביחידה אחת

 ).מעטפה ( למי אנו שולחים את המכתב–הנמען כתובת  :אל

 ).מעטפה ( מי שולח את המכתב– כתובת השולח :מאת

 .)חלק מתוכן המכתב(י טקסט חופש : ההודעהנושא

 .)מכתבתוכן (מצגות , וידאו, תמונות,  טקסט:תוכן ההודעה

 : למכתב רגילהדוגמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?ל"איך שולחים ומקבלים דוא

ל היא דבר אישי "כתובת הדוא.  משלנול"ל אנו זקוקים לכתובת דוא"כדי שנוכל לשלוח דוא

 .שיש לכל משתמש

 :לכבוד

 שרית כהן

 12הצדף 

 חיפה

 76544: מיקוד

 13הים , ניר לוי: מאת

 .קריית אונו

 44322מיקוד 

 

 

 אני אוהב אותך:  הנדון

 .  מאז שנפרדנו חיי אינם חיים

ודאי ואיני אוכל וב,  איני ישן בלילות
 מצליח להתקדם בכתיבת  שאיני

 .התסריט שלי

שאמרתי הדברים על מצטער !אני

 נושא

 המכתב תוכן

 כתובת השולח

 כתובת הנמען
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 ?ל" חשבון דואאיך פותחים

ל אישית מקבלים כשמצטרפים לספק שירות לאינטרנט שבאמצעותו מתחברים "כתובת דוא

 .ן וכדומה'נטוויז, אינטרנט זהב, הכבליםחברות  –לאינטרנט 

נענע , Google,  כמו וואלה,אפשר גם לפתוח תיבות דואר אצל ספקי דואר אחרים באינטרנט

 .רובם מספקים את השירות חינם. ואחרים

 סיסמה ושם משתמש

ל צריכים שם וסיסמה "כדי להיכנס לתיבת הדוא. ואר בסניף הדואר יש מפתחלתיבת ד

 שירות לאינטרנט כם לק שבדרך כלל גם מספ,הדואר על ידי ספק שירות כםהניתנים ל

 .ים מתחברםאתבאמצעותו ו

 וגם אז תקבל) למשל, גוגל (אינטרנט תיבות דואר אצל ספק שירותי דואר בובמקרה שתפתח

 .שם וסיסמה

 :שתדעוכדאי 

 .כם לחשבון הדואר שלסלהיכנ, כםורק ל, כםמאפשר לה היא קוד סודי סיסמהה 

 ! להיכנסאפשר- איסיסמהללא ה 

 . ואת שם המשתמש שלכםסיסמהעליכם לזכור את ה 

 ! אל תגלו אותה לאיש– היא אישית וסודית סיסמהה 

במקום אותיות ומספרים ,  יופיעו על המסך נקודות שחורותסיסמהבעת הקלדת ה 

 .סיסמהכדי שאיש לא יראה את ה, שנקליד

  ל"מבנה של כתובת דואה

ם את ין הכרח לרשו וא,)User Name (שם המשתמשמופיע  @מצדו השמאלי של הסימן 

 .אפשר לבחור כל שם או כינוי לפי רצונכם, תייהשם האמ

 ).Domain(והדומיין ) Host(שם הספק המארח מופיע  @ של הסימן ניימה וצדמ

 :דוגמהל

.il.comyMail@abcd 

שם תיבה ב שם שרת
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 שמות הדומיינים יםמוצגשלפניכם  בטבלה .שם הדומיין משתנה לפי סוג פעולתו של הארגון

 :השונים ומה כל אחד מסמל

 סמל סוג פעילות

com/co ארגונים וחברות עסקיות

edu/ac אקדמיה/ מוסדות לימוד 

gov  ארגונים ומוסדות ממשלתיים 

mil ים ומוסדות צבאייםארגונ

net מספקות שירותי רשתהחברות 

ארגונים ומוסדות לא מסחריים  org

int מוסדות בינלאומיים 

סימנים ות לדוגמלפניכם  .ל הוא סמל המדינה"כתובת דואסוף ב ופיעמעתים שלנוסף חלק 

 :של חלק מהמדינות

 

 

 

 

 

 ,mooki  היא תיבת דואר של המשתמשil.net.mooki@netvisionהכתובת :  נוספתדוגמה

 חברה, )NetVision(ן 'יזולנטושייך ש, netvision.net.il מנותבת לשרת דואר שכתובתוה

 .קת שירותי רשת בישראלהמספ

 שם דומיין –לעיל שהסיומות המופיעות בשתי הטבלות : טיפ בנושא חיפוש באינטרנט

הביאו זאת בחשבון כשאתם מחפשים . מופיעות גם בכתובות אתרים –ושם המדינה 

,  למשלGoogleכשאתם מקבלים רשימת אתרים במנוע חיפוש . תכנים באינטרנט

סיומות אלו יכולות לרמוז לאיזה סוג אתר הקישור . אתרבתחתית כל קישור מופיע שם ה

 .מפנה

 מדינה  סמל          מדינה  סמל

dk דנמרק    br ילברז 

au אוסטרליה  es ספרד 

ar ארגנטינה  il ישראל 
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 ל"סוגי דוא
אפשר להוריד את . שם במחשב באינטרנט-ל מייצגת תיבת דואר הנמצאת אי"כתובת הדוא

 או לנהל את ,)למחוק, לקרוא( ואז לנהל אותו מקומית כםהדואר לתיבת המקומית במחשב של

 .צאת במחשב באינטרנטנמהבתיבת הדואר ) לקרוא ולמחוק(הדואר 

 ותוכל,  שלכם מנוהל במחשבכםההבדל הגדול בין שני סוגי השירותים הוא שאם הדואר של

דואר את ה, לעומת זאת. )הנמצא בבית( שלכם שאתם יושבים מול המחשבכלקרוא אותו רק 

ובתנאי שאתם זוכרים את (מנוהל באינטרנט תוכלו לקרוא מכל מחשב המחובר לאינטרנט ש

 . לנהל את הדואריםלהחליט איך אתם רוצעליכם  .)הסיסמהאת ומש המשתשם 

 ניהול דואר במחשב
אם בחרתם . הדואר האלקטרוני שלכם מחכה לכם בתיבת דואר במחשב הנמצא באינטרנט

 יהיה עליכם להוריד את הדואר מהמחשב באינטרנט אל המחשב ,לנהל אותו במחשב הביתי

לבצע להעביר לחברים ו, למחוק,  כלומר לקרוא,רק לאחר מכן תוכלו לנהל אותו. שלכם

 .פעולות נוספות

 .מאפשרת לכם לנהל בקלות את הדואר במחשב שלכם דוגמהל Outlook Expressתוכנת 

, רשת התקנה דוהתוכנה. כך שצריך רק להפעילה, שלכם התוכנה כבר מותקנת במחשב

 להפעילה כםעזור ל לאינטרנט ישמח לים מחובראתםבאמצעותו שוספק שירות לאינטרנט 

 .בפעם הראשונה

 ניהול דואר באינטרנט
 ,ם חינםקחל,  ספקי דואר באינטרנט המאפשרים לפתוח תיבות דואר באינטרנטכמהיש היום 

 .Gmail by Google, Live by Microsoft, Yahoo, Walla, Nana: כמו

 .אותו אתם כבר מכיריםש, את הדואר מנהלים בעזרת הדפדפן

הודעות לקבל ולשלוח אפשר בקלות ובנוחות הוא מ: יש יתרון עצוםברשת המנוהל ל "דואל

בלי שצריך לשנות את ו, )כמובן, בתנאי שהוא מחובר לאינטרנט ( בעולםמכל מחשב

מבקרים אצל , ל"המשמעות היא שאם אתם נוסעים לחו. ההגדרות במחשב שבו עובדים

 .ום מחשב המחובר לאינטרנטתוכלו לקרוא את הדואר אם יש במק, הנכדים או אצל חברים

 .Gmail-נפתח ב) המסופק בחינם (ל"את הדוא

כמו אלה ,  דואר אחרשירות  תוכלו לבחור כל–ל חינמי בעברית "רות דואיהוא ש Gmailדואר 

 .Gmail שירות ואין חובה דווקא לבחור ב,שהוזכרו לעיל
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 Gmail-ל חינם ב"דואתיבת בלת הרשמה לק

 .פתחו את הדפדפן .1

 .com.gmail.www אתרהיכנסו ל .2

 ).Gmail-רשם ליה( Sign up for Gmailלחצו בעזרת העכבר על הקישור  .3

 

מצד ימין , אם אתם רוצים לראות אותו בעברית. יופיע לפניכם טופס הרשמה לשירות .4

 .עבריתלחצו על החץ מטה ובחרו : Change Languageיש תיבה בשם 

3
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מלאו את הפרטים כפי  .5

 :שנדרש

לאו את  מ– שם פרטי .א

 השם הפרטי שלכם

, בעברית או באנגלית(

 .)איך שתרצו

 מלאו – שם משפחה .ב

את שם המשפחה 

 .)איך שתרצו, בעברית או באנגלית(שלכם 

מי שקוראים לו משה כהן לא חייב !  אותיות אנגליות ומספרים בלבד– שם כניסה .ג

 הוא יכול לפתוח תיבה בשם .MosheCohenל בשם "לפתוח תיבת דוא

theKingו  אMiro204 או Robert כל טקסט אחר שהוא צירוף של אותיות  או

 .באנגלית וספרות

 יכולה להיות רק תיבת דואר אחת gmail.comן שבמחשב ו כיו– בדוק זמינות .ד

לחצו על .  זמיןלחיצה על לחצן זה בודקת האם השם שבחרתם, עם אותו שם

 .הלחצן

וים ו תכלומר שמונה, ת לפחויםו תוהסיסמה חייבת להכיל שמונה – בחר סיסמה .ה

זה יהיה כמו כי אל תבחרו בסיסמה המורכבת מתאריך הלידה שלכם . ויותר

 כמו שבדרך כלל נמצא בדלת ,לשים בדלת הכניסה מנעול עם מפתח אחיד

 .השירותים

 כדי שתוכלו לאתר על דף נייר –שם וסיסמה  –כדאי שתכתבו את פרטי הכניסה  .ו

 .את הפרטים

 .הקלידו את הסיסמה פעם נוספת – הזן מחדש את הסיסמה .ז

 ושכחשתבמקרה , מערכתמנגנון זה יאפשר ל.  שאלהו בחר– אלת אבטחהש .ח

 . עזרהיםמבקששאלה  םלזהות שאת, את פרטי הכניסה

 . תשובה לשאלהו בחר– תשובה .ט

 ."ישראל" ורי השא– מיקום .י

א
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תיבת הטקסט הנמצאת בוים הנראים בתמונה ו את התודי הקל– אימות מילה .יא

 לוודא שאת הטופס ממלא בן אנוש עם עיניים אנוהל זה ב. נהמתחת לתמו

 . ולא תוכנה,בראשו

 .ודאו שמילאתם את השדות כנדרש. עברו שוב על הטופס .יב

 .השאלה והתשובה, הסיסמה,  את השםלעצמכםודאו שרשמתם  .יג

 ". צור את החשבון שלי,אני מסכים"עליו רשום שלחצו על הלחצן  .יד

 .ל חינם"מספק דואהר ההרשמה דומה כמעט בכל את: הערה

   שלךדוארכניסה לתיבת ה – תרגיל
 Gmail-ב

 .פתחו את הדפדפן .1

 .com.gmail.www היכנסו לאתר .2

 שם משתמש הקלידו שם בתיבת .3

)Username(. 

 .Tabהקישו על מקש  .4

 סיסמה הקלידו סיסמה בשדה .5

)Password(. 

 .Enter הקישו .6

 

 ןבעיה ופתרו
 ?מה עושים. יתל באנגלו אבל הכGmailפתחתי את 

 . בחלקו העליון של החלוןSettingsלחצו על הקישור  .1

 

 .Hebrew ובחרו Gmail display languageלחצו על חץ מטה בתיבת הטקסט  .2

3

5
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 . בתחתית החלוןSave Changesלחצו על לחצן  .3

 Would you also like to make Hebrew your language:  כמענה לשאלהNoלחצו  .4

for other Google sites? 

 ל"דואשליחת 

 :להאת הצעדים האבצע ל עלינו ל"הודעת דואולשלוח  ליצור כדי

 .Gmail- לתיבת הדואר בוכנסיה .1

 .פתחו את הדפדפן .א

 .com.gmail.www היכנסו לאתר .ב

 .)Username (שם משתמשהקלידו שם בתיבת  .ג

 .Tabהקישו על מקש  .ד

הקלידו סיסמה בשדה  .ה

 .)Password (סיסמה

 .Enter הקישו .ו

 .כתוב דואר על הקישור לחצו .2

2
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 .אלבשדה ל של הנמען "הקלידו את הדוא .3

 .נושאבשדה הקלידו את נושא ההודעה  .4

בשדה הקלידו את תוכן ההודעה  .5

לב שאפשר שימו . הלבן הגדול

-לעצב את הטקסט ממש כמו ב

Word) לא בדיוק אותו דבר, ובט ,

 .)אבל דומה

 שלחלחצן לחצו על  .6

 השני מתחת לשדה ,אלשדה הד מעל האח: שלחיש שני לחצני . 

 .אין חשיבות על איזה לחצן תלחצו. ההודעה

 תרגיל
 .כל מכר אחרשל קרוב משפחה או של , מדריךאת הכתובת האלקטרונית של ו שקב .1

 .ל"דואשלחו לו  .2

 )Inbox – דואר נכנס(ל "קבלת דוא

? ל"איך אפשר לדעת אם קיבלנו הודעה חדשה בדוא

ומסתכלים על תיבת  Gmailל של "הדואכשפותחים את תוכנת 

 . אפשר להבחין אם יש הודעת דואר חדשה בתיבה,דואר נכנס

 .מכתבים חדשים מוצגים באופן מודגש

 :שנשלחה אלינול "לפתוח הודעת דואאם תרצו 

 נמצא בצדוה ,)Inbox( דואר נכנסבעכבר על  ולחצ .1

 .החלוןהימני של 

יקיית תבים הנמצאים בת את המכוראתבחלק המרכזי  .2

 .דואר נכנס

3

4

6

1
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 Gmail Team-את הודעת הפתיחה מ(לשהו בשורת המסמך לחצו בעכבר במקום כ .3

 .בחלק המרכזי של החלון ל"דואכדי לפתוח את ה) יש לכם בוודאות

 

 ? בלתי קריאה לקריאהל"דוא איך הופכים הודעת – בעיה ופתרון 

 

 יכול לקרוא את נניאבל אי, בלתייל שק" דואתפתחתי הודע

 ?מה עושים. מה שכתוב

 .קריאה-הציבו את סמן העכבר על ההודעה הבלתי .1

 .לחצו לחיצה ימנית בעכבר .2

 ליד ותראו את הסימן ) Encoding (קידודבחרו  .3

 .הקידוד הפעיל

 ,)Hebrew [Windows] או Uniceode [UTF-8]השכיחים הם (בחרו קידוד אחר  .4

 .1סעיף חזרו ל, משובשתעדיין אם העברית  .5

הפס הכחול מראה כי 
 אתם נמצאים בדואר נכנס

העבר לנמענים

  לשולחהשב
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 )(Replyל "הודעת דואתשובה ל
 ? אותהאיך עונים על הודעה למי ששלח לנו

, כלומר. פעולה זו תחסוך מאיתנו זמן ועבודה מיותרת. אפשר להשיב למי ששלח לנו דואר

 הם יופיעו אוטומטית בחלון החדש ,ל והנושא שלה מחדש"במקום לרשום את כתובת הדוא

 .השבשייפתח כשנלחץ על 

רוצים אתם  ול"הודעת דואאם קיבלתם 

 :להשיב לשולח

 )(Reply השבלחצו על  .1

 .משיביםעליה אתם שבתחתית ההודעה 

 .הקלידו את ההודעה .2

עליה ש, בתחתית ההודעה יש העתק של ההודעה המקורית שקיבלתם: שימו לב

מקובל להשאיר בהודעה החדשה העתק . תוך ציון מועד שליחתה, אתם משיבים

 למקבל ההודעה להימנע מאיתור ההודעה הדבר מסייע. מההודעה שנשלחה אליכם

 .אינו זוכר את פרטיהאם ששלח 

 . )Send( שלחלחצו על לחצן  .3

 )(Forward ל"העברת דוא
 :במקרה כזה . לנמען אחרןלעתים מקבלים הודעות דואר ממען אחד ורוצים להעביר

אותה אתם רוצים להעביר שודעה בתחתית הה) Forward( העבר לנמעניםלחצו על  .1

 .הלאה

 

 . זהל"דואאליה אתם רוצים להעביר שאת כתובת הדואר ) To( אלרשמו בשדה  .2

 .)לא חובה (ההודעהתוכן שילווה את הקלידו  .3

 .)Send (שלחלחצו על לחצן  .4

1

1
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 ל"הדפסת דוא
 :ל"כשרוצים להדפיס הודעת דוא. ל שאנו מקבלים צריך להדפיס"לא את כל הודעות הדוא

 . הימני של החלוןנמצא בצדוה, )Inbox (דואר נכנסלחצו בעכבר על  .1

 .בחלק המרכזי רואים את המכתבים הנמצאים בתיקיית דואר נכנס .2

 .ל שברצונכם לקרוא"לחצו בעכבר במקום כלשהו בשורת הודעת הדוא .3

ה של אפשרויות ומידע נוסף על  כדי לפתוח רשימה גדולאפשרויות נוספותלחצו על  .4

 .ל"אהדו

 .הדפסלחצו על  .5

 

 שיוצג מעל החלון) Print (הדפסהיופיע חלון . ל"בתוכו תוצג הודעת הדואפתח חלון חדש ויי

 .המכיל את ההודעה

עשו את הבחירות בחלון  .6

לפי ) Print (הדפסה

 .הצורך

 ).Print (הדפסלחצו  .7

 

 

 

4

5

7
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 ל"דואמחיקת 

הודעות  ולפעמים אנחנו מקבלים ,בלנוישקהודעות לא תמיד אנחנו מעוניינים לשמור את ה

שאנו אוספים את כזה בדיוק מה שקורה לנו .  לפחןקבל ורוצים לזרוק אותשלא התכוונו ל

נים אותנו וחלק אחר אנו חלק מהמכתבים מעניי: הדוארסניף שלנו בדואר הדואר מתיבת ה

 .לפח שבקרבת התיבהמיד ים משליכ

 דתוכלו לסמן עו. הריבוע האפור הקטן(הודעה הנמצא מימין ללחצו על תיבת הסימון  .1

 .) את אותה פעולהןכדי לבצע עליה הודעותכמה 

 

 .מחקלחצו על לחצן  .2

1

2
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 אנשי קשר

 עוזר לנו לנהל את Gmail ,ל של כל חברינו" לזכור את כתובות הדואיםיכולננו כיוון שאי

 .זוהי רשימת אנשי קשר. ל"דוא בעיקר כדי שיהיה קל לנו לשלוח להם שוב ,הרשימה

 ים משתמשם בכל פעם שאתכםשי הקשר של לרשימת אנתל מתוספות אוטומטי"כתובות דוא

 כדי לשלוח הודעות לכתובות שלא נשמרו קודם ברשימת העבר  אוהשב לכולם, השב: ב

 .כםאנשי הקשר של

 את הסמן ביצכשנ.  יעזור לנו לרשום את הכתובתGmail, כשנכתוב הודעת דואר חדשה

 יציג Gmail, הודעה התדעאליו מיושל " ונקליד את האות הראשונה של הדואאלבשדה 

 . מהןכך שיהיה עלינו רק לבחור, מתחילים באותה אותל ה"כתובות דוארשימה של 

 לתרגי
 .כתבו הודעת דואר חדשה .1

רואים איך  .שלחתם ל שכבר" הקלידו את האות הראשונה של כתובת דואאלבשדה  .2

Gmailעוזר לכם להיזכר ? 

 

 

 

 

 נמצאים ברשימת אנשי קשרהעריכת פרטי איש קשר 

 . בצד ימיןאנשי קשרלחצו על הקישור  .1

 
1
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 שלחתם ןאליהשל "רשימת כל כתובות הדוא ולפניכם תופיע, כל אנשי הקשרלחצו על  .2

 .בעברהודעות 

 

 .ל"ות הדואלחצו על אחת מכתוב .3

                   .ערוך פרטי איש קשרלחצו על  .4

 . בעברית או באנגלית כרצונכםשםהקלידו את שם הנמען בשדה  .5

 .שמורו על לחצ .6

 

2

4

5

6
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 הוספת איש קשר

 :ת אנשי הקשר בלי לשלוח לו מיילאתם רוצים להוסיף איש קשר לרשימאם 

 . בצד ימיןאנשי קשרלחצו על  .1

 בחלקו הוסף איש קשרלחצו על  .2

 .השמאלי והעליון של החלון

 

 

 

 .שםהקלידו את שמו בשדה  .3

 .ל ראשית"כתובת דואל בשדה "הקלידו את כתובת הדוא .4

 .מורשלחצו על  .5

 

 תרגיל
 .של חברל " כתובת דואבקשו .1

 . קשרנשיארשימת ל את פרטיו הוסיפו .2

 .לחבר שאת כתובתו הוספתם לרשימה שלחו הודעה קצרה .3

2

3
4

5
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 קבוצות אנשי קשר

הגיע הזמן ליצור קבוצה מאותן , ל"ל לאותה קבוצה של כתובות דוא"דואכשאתם שולחים 

 לא תצטרכו לציין , לאותה קבוצהל"לוח דואפעם הבאה שתרצו לשב. כתובות של אנשי קשר

 .לקבוצהתוכלו לשלוח אלא , את הכתובות אחת לאחת

 יצירת קבוצה של אנשי קשר
 .אנשי קשרלחצו על  .1

 .קבוצותלחצו על  .2

 .צור קבוצהלחצו על  .3

 

 

 

 

 

 .רשמו את שם הקבוצה .4

 .Tabלחצו  .5

 של ל"דוארשמו את כתובת ה .6

אנשי הקשר על ידי הקלדת 

ת הראשונות של שמם האותיו

 .או של כתובתם

 לסיום יצירת צור קבוצהלחצו  .7

 .לקבוצההוספת אנשי קשר לקבוצת אנשי הקשר ו

  לקבוצת אנשי קשרל"דואמשלוח 
מספיק להקליד את .  את שם הקבוצהאלל יש להקליד בשדה "אכדי ליצור ולשלוח הודעת דו

 הקבוצות ושמות כתובות הדואר  לנו רשימה עם שמותציג יGmail-האותיות הראשונות כדי ש

 .עם האותיות שהקלדנו

 

1

2
3

4

6

7
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 ל"קובץ מצורף בדואפתיחת 

 תרגיל
 :Gmail-היכנסו לתיבת הדואר שלכם ב .1

 .פתחו את הדפדפן .א

 .com.gmail.www היכנסו לאתר .ב

 .)Username( שם משתמש ו את הסמן בתיבההציב .ג

 .ואר שלכםהקלידו את שם תיבת הד .ד

 . במקלדתTab על מקש הקישו .ה

 .)Password (סיסמה הקלידו את הסיסמה בשדה .ו

 .Enter הקישו .ז

כי  זכרו. "דואר נכנס" בתיקייה ותנמצאההודעות לק המרכזי אתם רואים את הבח

 .ת חדשות שטרם קראתם מופיעות באופן מודגשוהודע

ת המייל ליד  של שורשמאלבצד מופיע  לחצו על הודעת דואר שסמל אטב  .2

 .  )או השעה(תאריך ה

 

וחזרו לחלק זה ) משלוח דואר מצורף(עברו לסעיף הבא ,  טרם קיבלתם הודעה כזואם

 .לאחריו
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הורד : תמצאו קישורים בהתאם למספר הקבצים שצורפו ולסוגם בתחתית ההודעה .3

פתח    הצג כמצגת   HTML -הצג כ   הורד   תצוגה   את כל הקבצים המצורפים

 .Googleמך של כמס

 . כדי לשמור את הקובץ במחשבהורדלחצו על  .4

 

הורדת בחלון ) Open (פתחלחצו  .5
כדי לצפות ) File Download (קובץ

תחיל תהליך של י. בתוכן הקובץ

פתח י הקובץ ומיד אחריו תתהורד

בסיום . התוכנה שתציג את תוכנו

 .סגרו את התוכנה הצפייה בקובץ

 או

הורדת ון בחל) Save (שמורלחצו  .6
 .כדי לשמור את הקובץ במחשב שלכם) File Download (קובץ

 .שמר הקובץישם י, נווטו לתיקייה המתאימה במחשב שלכם .א

 .)Save (שמורלחצו על  .ב

 Download (ההורדה הושלמהשיח -בתיבת הדו) Close (סגור  עללחצו .ג

compete.( 

4

5
6
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 :כדי לצפות בתוכנו. עכשיו במחשב שלכםנמצא הקובץ 

 .)My Computer( המחשב שליפתחו את  .א

 .בה שמרתם את הקובץשנווטו לתיקייה  .ב

 .ראה על רקע כחוליהקובץ כך שישם ו את סמנ .ג

 .Enter הקישו .ד

 או

כדי לבטל את הפעולה ) File Download (הורדת קובץבחלון ) Cancel (בטללחצו  .7

 .ולחזור להודעת הדואר

 קובץ מצורףל כולל "חת דואישל

זה יכול להיות קובץ .  לצרף אליו קובץאפשרותא הול ה" של דואאחד היתרונות הגדולים

וגם צפות בתוכן הקובץ הנמען יוכל ל. כל קובץ אחרו  אWordקובץ , סרט וידאו, מצגת, תמונה

 .ו במחשבאצללשמור אותו 

 תמונה ולשמור לסרוק האפשר לדוגמ. לפני המשלוח תכננו איזה קובץ אתם רוצים לשלוח

הקובץ שאתם . Word- או לכתוב מכתב בהציירין קובץ ציור באמצעות או להכ אותה כקובץ

 תיקייה הוא גם לדעת באיזומאוד  וכדאי ,סגורו במחשב שמוררוצים לשלוח צריך להיות 

 .נמצא

 .Gmail-היכנסו לתיבת הדואר ב .1

 .כתוב דוארלחצו על הקישור  .2

 .אלבשדה  של הנמען ל"דוא את הוקלידה .3

 .נושא בשדה את נושא ההודעה וכתב .4

לעצב את הטקסט שימו לב שאפשר . שדה הלבן הגדול את תוכן ההודעה בוקלידה .5

 .אבל דומה, אותו דברלא בדיוק , טוב. Word-ממש כמו ב
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 הנמצא ,צרף קובץלחצו על  .6

 .רת נושאמתחת לשו

נווטו לתיקייה שם נמצא הקובץ  .7

 .שברצונכם לשלוח

הקובץ כך שם סמנו את  .8

 .יראה על רקע כחוליש

 .כדי לצרף את הקובץ) Open (פתחו לחצ .9

 בעיה ופתרון 
 ?מה עושים. רפנוילא רוצים לשלוח את הקובץ שזה עתה צ

 . הנמצא משמאל לשם הקובץ,הסרלחצו על  .1

 

 
 .צרף קובץ נוסףכדי לצרף קובץ נוסף לאותה הודעת דואר לחצו על  .10

 .7חזרו לסעיף  .11

השני מתחת לשדה , אלשדה מעל , האחד: שלחיש שני לחצני  (שלחלחצן לחצו על  .12

 ).אין חשיבות על איזה לחצן תלחצו. ההודעה

הקבצים  זמן המשלוח יתארך בהתאם לגודליתכן שי, ון שצורפו קבצים להודעהומכי: הערה

 .סבלנות. המצורפים

6

1
10
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 תרגיל

 לשלוח מכתובת אפשר (שלחו לכתובת שלכם הודעה עם קובץ מצורף כלשהו .1

 .)מסוימת לאותה כתובת

 .כםאלישההודעה המצורפת אכן הגיעה  ודאו .2

 .שם אחרבפתחו את הקובץ ושמרו אותו  .3

 . למדריך או למכר כלשהוforward) (העברהעבירו את ההודעה ששלחתם באמצעות  .4

 .אלא אם תסירו אותו, הקובץ המצורף מועבר אליו! שימו לב

 תרגיל

הקשור  אישי או סיפור כםית האינטרנט עבוריעל מהי חוו סיפור אישי Word-כתבו ב .1

 . או לתקומתהלתולדות המדינה

 . את המסמך כקובץ במחשבושמר .2

זוהי כתובת המייל  (hasbara@isoc.org.il :סיפור כקובץ מצורף לנמען הבאהשלחו את  .3

 באיגוד האינטרנט שישמח לפרסם את הסיפורים בבלוגים שהוקמו הפרויקטשל צוות 

 .)לצורך כך

 Gmailיציאה מדואר 

 .Gmail  בפינה השמאלית העליונה של חלוןקהתנתלחצו על 

 .זו ההוכחה שסיימתם את השירות. Gmailעכשיו אתם רואים את חלון הכניסה לשירות 

 במיוחד אם אתם נכנסים לשירות ממחשב, ד להתנתק מהשירות בגמר העבודהוחשוב מא

 ?נכון, רוצים שמישהו אחר יסתכל בדואר שלכםינכם הרי א. שאינו נמצא בביתכם
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 דואר זבל

מישהו שאינכם מכירים ואף פעם לא ביקשתם ממנו לשלוח לכם ל מ"לפעמים מקבלים דוא

 .ל פרסומי"זהו דוא. דואר

, ברחוב אתם רואים שלטים. אתם רואים הרבה פרסומים שלא ביקשתםבעולם המציאותי 

ו בתיבת הדואר בבית א, ויזיה פרסומות ודווקא ברגעי המתחובטל, בעיתון רואים מודעות

 .ל שלכם" וגם בתיבת הדוא,בסניף הדואר אתם מוצאים פרסומים שונים

הוא אינו שונה מכל . "דואר זבל"החליט מי שהחליט לקרוא לדואר הפרסומי בשם , משום מה

 ,כמו כל הפרסומים . בעיתונות אורואים על שלטי החוצות, ויזיהובו אנו צופים בטלש" זבל"ה

ים במטרה לפרסם את מוצריהם לרשימה גדולה ולא שלח בידי מפרסמל פרסומי נ"גם דוא

 כל :ל" לפרסום בדואמציאותיאבל יש הבדל אחד בין פרסום בעולם ה .תיבותמובחנת של 

באינטרנט עלות .  בשלטי חוצותאם וויזיהובטלאם , ברדיואם , פרסומת עולה כסף למפרסם

 .חינםאף ולעתים  ,ל היא זניחה"הפרסום בדוא

אנשים רבים אינם . פרסומיהדואר האלקטרוני העולמית הם דואר  אחוז מתעבורת 60-כ

  ומנסים לסנן את)?ויזיהומי מוכן לצפות בפרסומת בטל(פרסומי מעוניינים בקבלת דואר 

 .בתוכנת הדואר") פילטרים("באמצעות תוכנות ייעודיות או הפעלת מסננים פרסומות ה

על  ( וירוס שיתקוף את המחשבהכיליכול ל) פרסומי או לא פרסומי( מכל סוג שהוא ל"דוא

 ). לקראת סוף חלק זהוהגנה מפני וירוסים קרא
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Skype – אינטרנטשירותי טלפוניה ב 

 מישהו מתקשר אליכם ברגע זה אוליו(י צמוד סלולריש טלפון שלרבים מכם סביר להניח 

עם . בעולםביותר דבר השימושי ה נראהבמחשב בתור טלפון נוסף לא  ולכן השימוש, )ממש

 העובדה ,)מחשב נישאגם אם יש לכם (י סלולרמהפחות נייד  שהמחשב שלכםאף , זאת

 . שקלים לדקה בהחלט מהווה תמריץ להשתמש בשירות0שהמחיר עבור שיחה הוא 

השיחה   השימוש בהן הולך וגובר בשל עלויות.קיימות תוכנות לשיחות טלפון דרך הרשת

בצי והעברת ק(VOIP  בטכנולוגיות ותו משתמשתוכנות אל. הנמוכות והטכנולוגיה המשתפרת

באיכות הגבוהה ביותר היא VOIP  ית לעריכת שיחותפופולרתוכנה  .)קול דרך האינטרנט

Skype.עבריתיחות ועידה ותומכת גם בשפת ממשק  תוכנה זו מאפשרת ש. 

 ? גרסהואיז
נת כל שמתעדכ, Word או תוכנת , המתעדכנת פעם בכמה שנים,שלא כמו תוכנת הדפדפן

הגרסה נכון וברת זו תתואר בח.  תכופות מאודלעתים מתעדכנת Skypeתוכנת , כמה שנים

 .Official release. Version: 3.8.0.115 .Release date: April 29, 2008לתאריך 

 ?איך מתקינים את הגרסה האחרונה

 .הפעילו את הדפדפן .1

 . בשורת הכתובתil.co.ypesk.wwwרשמו  .2

 .Enter הקישו .3

 .Download Skypeלחצו על  .4

 .פעלו לפי ההוראות .5

 הרשמה

 ?Don't have a Skype nameלחצו על  .1

 מלאו את הפרטים בחלון .2

Skype – Create Account. 

 .Nextלחצו  .3

 .פעלו לפי ההוראות .4
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 הוספת אנשי קשר

 .Addלחצו על לחצן  .1

 .Skype – Add a Contact בשדה שבחלון ל"דואמלאו שם או  .2

 .Findלחצו על לחצן  .3

 .תוצאות החיפושורה מתוך רשימת סמנו ש .4

 תשלח הודעה Skype - כדי ש Add Skype Contactלחצו על לחצן  .5

 .ו להיכלל ברשימת אנשי קשר שלכםת כדי לבקש את הסכמ,למי שבחרתם

 .הקלידו פנייה אישית) אפשרות( .6

לא תוכלו לראות את . רשימת אנשי הקשר שלכם כדי ששם איש הקשר יופיע בOKלחצו  .7

 .מצבו עד שהוא יאשר את בקשתכם

 שיחה

 .סמנו את איש הקשר שאיתו אתם רוצים לשוחח .1

  לחצו על לחצן החיוג  .2

  ינסה ליצורSkype-כדי ש

 .קשר עם מי שבחרתם

 תוכלו לראות את התקדמות 

 .התהליך בחלק התחתון של החלון

 .דברו ברגע שנוצר קשר .3

איש  לחיצה ימנית במהלך השיחה על לחצו .4

 .הקשר כדי לבצע פעולות נוספות

 . לסיום השיחהלחצו נתק  .5

 

 

2 5
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 בלוג

אלא שהוא , זהו למעשה אתר אינטרנט לכל דבר. בלוג הוא יומן הנערך ברשת ולא במחברת

פורקים תחושות אם הכתיבה באה לכם בקלות ואתם . תוכנן כך שיאפשר כתיבה קלה ונוחה

 .להזדהותבלי צורך עכשיו אפשר לכתוב באינטרנט , במחברת האישית שלכם" מחנק"של 

 ?מה כותבים בבלוג

לספר , להביע את דעתכם, לשפוך את הלב, אפשר לכתוב בבלוג כל מה שעולה על רוחכם

פעם הבאה שאתם חושבים על באז . שירים וסיפורים שלכם, יג תמונותלהצ, סיפור אישי

 .בלוגלעשות זאת באינטרנט והכלי המיועד לכך נקרא  שאפשר דעו ,"יומני היקר"

 פתחה בלוג 56אילה, )il.co.nuritha.www(נוריתהה כותבת בבלוג שלה המלצות על ספרים 

ושוקי גלילי פתח בלוג על , )blog.tapuz.co.il/cookingandtalking(על מתכונים והגיגים 

 ).humus101.com(ס  חומו, כן.חומוס
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 ?מה כוללת סביבת הבלוג

 .תכנים מעובדים מסוגים שונים 

 .קישורים לאתרים 

 ).בלוגר(תגובות של כותב הבלוג  

 .תגובות של מתעניינים ושותפים 

 )רשימה חלקית( לפתוח בלוגים חינם אפשרבהם שאתרים 

 www.motke.co.il/Blogs.aspx אתר מוטקה

 israblog.nana10.co.ilנענע/ישראבלוג

 www.tapuz.co.il/blog תפוז/הבלוגיה

 www.blogerim.net בלוגרים

 blogli.co.il בלוגלי

, וידאו, סקרים, גלריית תמונות: האתרים נבדלים ביניהם במערכת הניהול ובמגוון האפשרויות

 .גיבוי ועוד

 דוגמות לבלוגים

 ק מפעילות גמלאים לאחרבלוגים שיתופיים שיזם איגוד האינטרנט הישראלי כחללהלן 

 .שהודרכו על ידי הסטודנטים

  סיפורי האנשים –סיפורי ארץ ישראל : בלוג

  בהווה ובעתיד,שבונים את המדינה בעבר

story-of-israel.blogspot.com 

ת ימשתפים גולשים בחוויאזרחים ותיקים 

 האישית שלהםהאינטרנט 

www.seniors-webday.blogspot.com 

לשלוח מוזמנים אתם , מעניינים בתחומים המתוארים בטבלה זו סיפורים אם יש לכם  ◄

 .il.org.hasbara@isoc: ל"אותם אל דוא

 .il.org.hasbara@isoc: ל"בדוא נשמח אם תעדכנו אותנו ,אם פתחתם בלוג ◄
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 מיידייםמסרים 

 Instant (מיידייםמסרים המכונה  לתקשר עם אנשים באינטרנט היא שימוש בכלי נוספתרך ד

Messaging.( 

. קבוצת אנשים מוגדרת הן צורה מתקדמת ומהירה של תקשורת עם מיידייםמסרים תוכנות 

כאן , טלפוןשלא כמו ב .הן אמצעי קשר מהיר ונגיש לכל מי שעובד מול מחשב המחובר לרשת

 . לזיהויותוהן משאירות עקבות ניתנ, שיחות בקלות רבה לשמור אפשר

 היא פעולה המאפשרת לשני אנשים או יותר לתקשר זה עם זה מיידייםהעברת מסרים 

 .באופן מיידי ומהיר דרך האינטרנט או דרך רשתות תקשורת אחרות

 ?מישהו ברשת, הלו

  להימנע עד כמה שאפשרכדייש להתוות כללי שיחה ותקשורת ברורים 

דליפת מידע חשוב ושימוש לא ראוי באמצעי הקשר , מתקריות מביכות

 .הזה

 .זכרו תמיד לבדוק למי אתם מאשרים להיכנס לרשימת החברים

 SMSשיחת וידאו ושליחות , שיחה קולית: ברוב תוכנות המסרים המיידיים יש אפשרויות כמו

ך כלל אפשרות להשאיר רתוכנות המסרים המיידיים כוללות בד, מלבד זאת .חינם) מסרון(

 .המקבילה למזכירה האלקטרונית בטלפון, הודעה כשהמשתמש לא נמצא

אבל בעיקר עם ,  מתבצעת בעזרת המקלדתמיידיים עם תוכנות למסרים תהתקשורת הנעשי

מספיק שרק , וידים עם מיקרופון ומצלמהלא חייבים ששני הצדדים יהיו מצ. מיקרופון ומצלמה

 אז התקשורת ביניכם תהיה כמו, אם אין לשני הצדדים מיקרופון וגם אין מצלמה. צד אחד

 .במסרים מיידיים

 :  כמו,ת רבהלפופולריוכיום יש מספר רב של תוכנות מסרים מיידיים שזוכים 

MSN Messenger, Skype, AOL Instant Messenger, Yahoo, ICQ. 

MSN Messenger 

אחת מתוכנות המסרים , )ר'מסנג( MSN Messengerלצורך ההדגמה נשתמש בתוכנת 

 תוכנת . ואינה דורשת התקנהWindowsנמצאת בכל מערכת ה,  ביותרתויפופולר המיידייםה

MSN Messenger מאיתנו בעולם רחוקהנמצא עם אדם בעזרת האינטרנט  לשוחח תאפשרמ 

 .המציאותי
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 .ל"כתובת דואפי  הים המשתמשים על מזוובתוכנה ז

אליה הוא יכול להוסיף גולשים אחרים שכל משתמש בתוכנה יכול לקבוע רשימת אנשי קשר 

ו מ כ,מאפשרת למשתמשים לשחק משחקים זה נגד זהMSN Messenger תוכנת . כרצונו

 .מסרוני קול ולשלוח סמלי הבעה ,לשלוח קבצים באופן מיידי, עיגול-איקסודמקה 

 ? גרסהואיז

מתעדכנת כל ה, Word או תוכנת , המתעדכנת פעם בכמה שנים,שלא כמו תוכנת הדפדפן

.  תכופות מאודלעתים מתעדכנת MSN Messengerידיים יתוכנת המסרים המ, מה שניםכ

 !9שמספרה  ,בחוברת זו תתואר הגרסה האחרונה בעת כתיבת שיעור זה

 כל התוכניות, )Strat (התחלדרך תפריט MSN Messenger הפעילו את  .1

)All Programs( ,Windows Messenger. 

 .Windows Messengerאודות , )Help (עזרהבחרו בתפריט  .2

 ____): Version (גרסהרשמו את המספר המופיע ליד המילה  .3

 ?איך מתקינים את הגרסה האחרונה

 .הפעילו את הדפדפן .1

 .il.co.msn.wwwהיכנסו לאתר מיקרוסופט ישראל בכתובת  .2

 .שמאל בתפריט שמngeremess לחצו .3

 .ניתן חינםלחצו על לחצן  .4

 .התקןעל לחצן לחצו  .5

 .File Download – Security Warning בחלון Runלחצו  .6

 .המתינו .7

 .Internet Explorer – Security Warning בחלון Runלחצו  .8

 בחלון )%(אחוזים תוכלו לראות את התקדמות ההתקנה ב. המתינו בסבלנות .9

 .Windowds Live מתקין

 .Windows Liveמתקין  בחלון סגור  עללחצו .10

 .Windows Live Messengerנפתח חלון 
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 MSN Messenger-כניסה ל

אבל רצוי להיכנס עם כתובת של , ל"עם כל כתובת דוא MSN Messenger-היכנס ל לאפשר

hotmail או live –הם שירותי הדואר של מיקרוסופטה אל . 

 .MSN Messenger את וליהפע .1

 ודי הקלכתובת דואר אלקטרוניתחת  .2

. כםאת כתובת הדואר האלקטרוני של

.  אינו פעילCaps Lock שמקש וודא

 םאת,  פעילCaps Lockכשמקש 

הדואר  להזין את כתובת יםעשוי

 כםהאלקטרוני או את הסיסמה של

 .באופן שגוי

 את הסיסמה ודיהקל, סיסמהתחת  .3

  את הסיסמה או םאם שכחת. כםשל

, כם לאפס את הסיסמה שלכםאם ברצונ

 שבדף כניסה "פתרון בעיות כניסה" ורא

 .ראשי

 

2

3
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 :חלון השיחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליחת קבצים ש 
 לצד השני

שליחת וידאו
שיחה קולית

 שיתוף יישומים
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 :כליםסרגל ה

 

 

 איש קשרהוספת 

 MSN אתוליהפע .1

Messenger. 

 .הצג תפריטלחצו על סמל  .2

 . קשרישנאלחצו  .3

 .ש קשריהוספת אלחצו  .4

מלאו את הפרטים של איש  .5

 .הקשר

 הנמצא,הוסף איש קשרלחצו  .6

 .בתחתית הטופס       

 

 שליחת הודעה מיידית

אתם רוצים  אליוש MSN Messengerקשר מחובר בחלון הראשי של סמנו את איש  .1

 .לשלוח הודעה

 .לחצו לחיצה ימנית בעכבר .2

 .שליחת הודעה מיידיתלחצו על  .3

 .הקלידו את ההודעה .4

 .שלח על צולח .5

2

3 4
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 שיחה קולית

 .חלון השיחהב קול לחצן  על צולח .1

וחח זה עם זה  תוכלו לש. מקבל את ההזמנהכםלאחר שאיש הקשר שלוחחו ש .2

 .באמצעות מיקרופונים

 .פעם נוספת כדי לסיים את השיחה הקולית קול לחצן  על צולח .3

 שיחת וידאו

 :ו הוראות אלו בצע, לשלוח וידאוכםאם ברצונ

 . התחל או הפסק שיחת וידאו על צולח .1

 .וידאוותוכלו לראות אחד את השני ב, מנהברגע שאיש הקשר האחר יקבל את ההז .2

 . שוב לחץ על, וידאווכדי להפסיק את שליחת ה .3

 שמירת שיחה

הצג  על צולח, בחלון השיחה .1
 .תפריט

 .קובץ לחצו .2

 .שמירה בשם לחצו .3

 

 

 על המיקום צו לחשמור בתחת  .בה נשמרת השיחהשתיקייה ה את ושנ: פשרותא .4

 .החדש

 .ץקובשם הקלידו שם לקובץ בשדה  .5

 .שמור על צולח .6

1

2
3
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 ניםושימוש בסמלי הבעה ואמוטיק

בחלקו התחתון של חלון  .1

 .קריצות על צולח, השיחה

ברכה ( קריצה על הצו לח .2

מונפשת שאפשר לשלוח לאנשי 

שלוח  לכםשברצונ) כםהקשר של

 .לכל המשתתפים בשיחה

 

 שליחת נדנוד

 . נדנד על לחצן צולח, בחלון השיחה .1

 .בחר סוג נדנוד רצוי .2

  קובץ או תמונהשליחת

  על צולח, בחלון השיחה .1

 .הצג תפריט

 .פעולותלחצו על  .2

 .שליחת קובץ יחידלחצו על  .3

-בתיבת הדוסמנו את הקובץ  .4

 .שלח קובץ אלשיח 

 .פתחלחצו  .5

1

1

2
3
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 ?מישהו כאן מדבר אינטרנטית

  מראה כמהטבלה הבאהה.  מיידייםבמסריםקיימת שפה ייחודית של סמלים וקיצורים 

 או סמלי הבעה  נקראיםהסמלים אל. סמלים שנהוג להשתמש בהםלים ודוגמות לקיצור

 .)Emoticons (אמוטיקונים

 :הלדוגמ,  בסימני פיסוק ובאותיות היוצרים יחד איוריםמשתשמהם סמלים שסמלי הבעה 

 (-:" סמיילי"חיוך וחיבה מבוטאים על ידי 

 (-;: קריצה אפשר לסמן כך

 C-:": לכתוב"תוכל , אם אתה מצוברח מאוד

 ):: ובוכה

 השתמשמקובל ל, סינכרונית- שהתקשורת יכולה להיות אאף .ל"שפה זו מקובלת מאוד בדוא

 .סמליםבחלק גדול מן ה

 

:-| Ambivalent ברגשות מעורבים 

o:-) Angelic מלאכי 

>:-( Angry כעוס 

|-I Asleep ישן 

:-{} Blowing a Kiss מפריח נשיקה 

\-o Bored משועמם 

{{{{{{name}}}}}} Hug (warm cyber hug)  חיבוק וירטואלי חם

:*) Clowning  כמו מוקיון(מתלוצץ(

:' Crying בוכה 
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 קיצורים באנגלית
btw - by the way 

jk - just kidding 

ppl - people 

irl - in real life 

fyi - for your information 

brb - be right back 

 

 תרגיל
אוסף . ובקיצורים רביםסמלי הבעה מכתב לחבר תוך שימוש ב) ל"דוא או בWord-ב(כתבו 

 :הבאבאתר  תמצאו סמלי הבעה

html.iconsfile/Emoticons/forum/il.co.mamy.www://http  
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 כללי התנהגות וסכנות ברשת
, יש בו גם צדדים שליליים, אולם כמו בכל דבר טוב, האינטרנט הוא אמנם כלי חיוני בימינו

עובדה זו מקבלת . לדעת כיצד להימנע מהם וכיצד להילחם בהםכדי ות מודע להם שיש להי

האינטרנט אינו רק . הנוער קרב הילדים ובניבגע לאוכלוסיית הגולשים משנה תוקף בכל הנו

אלא עלול להיות לעתים פתח כניסה ,  יכולים להיכנס לעולם המידעאנשיםחלון שדרכו 

כלי חיוני זהו בעידן של היום . נות במשתמשים אחריםעלולים לפגוע בצורות שוהלגורמים 

 אוגר מידע רב ויתרונותיו בולטים בעיקר בתחומי התקשורת והתקשורת הוא; מאין כמותו

,  חסרונותיו מחייבים תשומת לבעם זאתו, המידע ועוד, המחקר, הלמידה, הבינאישית

 .מודעות והקפדה

 מהווים פתח לסכנותה  תקשורת דרך הרשתיינאפימ

 .אנשים אחרים/אנשים יושבים בדרך כלל לבדם מול מסך ולא מול אדם 

 . של חוויה אמיתיתוהדמיהוירטואלית מאפשרת היסחפות והחוויה ה 

 :התנהגותם של אנשים ברשת שונה מאשר בחיים הפיזיים 

 .רבים מהמשתתפים שומרים על אנונימיות ואף מחליפים זהויות -

במגוון נושאים , שיחות עמוקות יותרחלק ניכר מהאנשים מוכנים לנהל ברשת  -

 . בפתיחות גדולה יותר ברשת מאשר פנים אל פנים–  והעיקר,רחב יותר

בפורומים ובמסגרות תקשורת אחרות ברשת קיימת נכונות רבה יותר מאשר  -

 .בחיים הפיזיים להתנדבות ולשיתוף בידע ללא תמורה

 .חוסר הגינות כלפי אחריםנוהגים ב הומאפיינים אליש אנשים שבחסות האנונימיות  ◄

 סכנות אפשריות

 כפי .תכנים לא ראויים ופוגעניים או פגיעה בפרטיות, חשיפה למידע לא אמין -

תקשורת דרך , בלוגים ובתוכנות המסרים המיידייםב, בפורומים שנוכחנו מהתנסות

היסחפות ואף לניצול ל, הרשת היא בעלת מאפיינים ייחודיים הגורמים לפתיחות

, בשם חופש הביטוי שהאיטרנט מאפשר .ת לצורך פגיעה באנשים אחריםהאנונימיו

אף האנונימיות המתקיימת ברשת מעודדת . אנו עדים גם לתופעות של מידע לא אמין

זיוף , ואה כמו אתרים המכחישים את הש,היא תופעות כמו מסירת מידע לא אמין

 .עניים אחרים ותכנים פוגהימורים לא חוקיים, והונאה באתרי מסחר מזויפים
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בעיקר  (שעלולים להפוך לקשרי פנים אל פנים מסכניםקשרים וירטואליים מטעים  -

 .)בקרב ילדים

 לותחושה שהכ והגשמת פנטזיות, זולמחיר , נוחות וזמינות, אנונימיות .התמכרות -

יכולה להתבטא התמכרות . קשורים להתמכרותה הם ממאפייני האינטרנט אפשרי

התמכרות ניכרת בכך שהגולש אינו מפנה . 'ל וכו"דואל, בהתמכרות למשחקי רשת

 ותפקודו ובכך שהוא גולש שעות רבות ביום, זמן לעשייה אחרת שנהג לעסוק בה

 . לקרוביואו בשל כך או שהדבר מפריע לו עהיומיומי נפג

  הם כולם"סוסים טרויאניים" ו"תולעים", "וירוסים" .וירוסים העלולים לפגוע במחשב -

הם עלולים .  ולמידע השמור בוכםות העלולות לגרום נזק למחשב שלניתוכניות זדו

 כדי להפיץ כםהאינטרנט ואפילו להשתמש במחשב שלגם להאט את התקשורת עם 

עמיתים לעבודה ומשתמשים אחרים , בני משפחה, את עצמם ולהדביק חברים

כיצד נדע אם במחשב שלנו יש . כםל שלהם שמורה במחשב של"שכתובת הדוא
נו לו יבלי שהורמחדש עצמו המחשב עשוי להאט את פעולתו או לאתחל  ?וירוס

 ואז לפעמים הווירוס תוקף את הקבצים הדרושים כדי לאתחל את המחשב. לעשות כן

 .לא ניתן לעבוד עם המחשב

 פגיעהאמצעי זהירות פשוטים מונעים : החדשות הטובות

לצמצם את אפשר ,  בריאהחדשות הטובות הן שבעזרת כמה אמצעי מניעה ומעט היגיון

אין שום סכנה , זהירותאמצעי  כמהשומרים על אם  .הסיכון ליפול קורבן לאיומים כאלה

 .לגלוש באינטרנט בבטחהאפשר כל מסר ועם במפגש עם כל אתר ו

 היפגעות ברשתלהימנע מאמצעי זהירות כדי 

  חשוב להכיר היטב את הסכנות–מודעות  .א

 השגחת מבוגרים על ילדים .ב

מן מבוגר האחראי על ילדים (צעדים הבאים ביצוע האישית של כל גולש ואחריות  .ג

 ): צעדיהםעלשגיח י והדריכם בנושאים אלהראוי שי

לגבי  ( להביא בחשבון כי מה שנכתב ברשת אינו תמיד נכון:קריאה ביקורתית -

 –טרנט נאי"אמצעי זהירות בזמן קניות באינטרנט ראו המלצות ביחידת לימוד 

 .)"יםשירותים מקוונ

 .)להלןיובא רוט בנושא וירוסים יפ (לא לקבל אל המחשב חומר ממקור בלתי ידוע -
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 התמכרות . ולהיות ערנייםלהמשיך לעסוק גם בעיסוקים אחרים פרט לגלישה -

 .מחייבת התייחסות

ביוזמת איגוד שהוקם , אינטרנטיותר חכמים מהאתר מומלץ להכיר את ה -

:  ומבוגרים האחראים לילדיםולהפנות ילדים, הישראלי ובזקהאינטרנט 

il.org.safe.www. על ,  לקרוא באתר זה מידע מעודכן על אתרים שוניםאפשר

 ומה אתם יכולים נכוןמה לא , נכוןמה  :מכשירים ניידים ועל טכנולוגיות חדשות

 אפשרכלים שהמציע  לדיםימי שאחראי לליש אזור מיוחד באתר  .לעשות בעניין

 .להשתמש בהם בבית

 יש באתר מקום שבו כל אחד יכול לדווח על שיחה באינטרנט עם מישהו ,ובהכי חש

 . פורומים לתמיכה ומדור תשובות לשאלות נפוצות,נוחות או חשש-שגרם לו אי

 :מסרים נוספים לנכדים צעירים -

 .יניהצעה לקשר מכגסות רוח או כ, לא לענות למסר שיכול להתפרש כהשפלה )1

דאגו ליידע אנשים , ם החלטתם להיפגשא. חשדו במי שרוצה להיפגש איתכם )2

 .ולוודא קודם שמדובר בילד, נוספים להיפגש בלוויית מבוגר

חשבון ' ומס עודת זהותת' מס, כתובתכמו , סור למסור פרטים מזהיםאלילדים  )3

לילדים אין כל סיבה למסור פרטים בכל אתר . אלא באתר מאובטח ורשמי, בנק

אם מישהו מבטיח לילד פרס תמורת  נקוט משנה זהירות במיוחדל  יש.שהוא

 . מדובר בדרך לסחוט פרטים אישיים–פרטיהם האישיים 
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 ?ל"כיצד נישמר מפני וירוסים בדוא

 ! את הקובץולא יפעל אם לא תפתח,  בקובץ מצורףכםוירוס הנשלח אלי

 . את השולחים מזהכם את הקובץ המצורף אם אינואל תפתח 

. משולח מוכרנשלח  גם אם הוא , לקבלוםי מצפכם קובץ מצורף שאינואל תפתח 

 .וודא שאכן הוא שלח את הקובץכדי ל לשולח והתקשר

 .ירוסיםו שהם נקיים מו100%- בים בטוחכם קבצים שאינכם לחבריואל תשלח 

 ?ממה כדאי להיזהר
 ).מפתה, מתחזה, פרובוקטיבי( מוזר כםהודעות שהנושא שלהן נראה למ 

 :וללים האמכיל את המישהנושא שלהן ודעות המ 

RE: Thank you 

RE: Your details 

RE: See attached files 

אדם גם אם הן נתקבלו מ,  חדשוירוספעולות נדרשות נגד מודיעות על ההודעות מ 

 .ווירוס עצמוהשזה יתכן  י;מוכר

 .קבצים מצורפים מסוג לא מוכר 

 .מתחזות לעדכוני אבטחהההודעות  

 ?ם מפני וירוסיכיצד נגן על המחשב שלנו
ש התערבות ודרללמחשב שלנו עשוי להיות מורכב והיגרם עלולים לההטיפול בנזקים  

 .ו ולפעול לפי הוראותיוב להיוועץ ,חשוב להיות בקשר שוטף עם ספק. של מומחה

 נדרשת היוועצות עם ספק המחשבים לעתים. ו לבצע בעצמכםאת הטיפול המונע תוכל 

 .ו את המחשבילאאין צורך להביא . בטלפון

וירוס עדכנית שסורקת את המחשב לעתים -תוכנת אנטיחייבת להיות מותקנת מחשב ב 

 .NOD32 ,Norton ,Panda: ה לדוגמ.וירוסיםבו  לוודא שלא נדבקו כדי, קרובות

עדכוני התקנה .  מעודכנת באופן אוטומטיכםוירוס שברשות-האנטי שתוכנת וודא 

 .מקטינים את רמת הפריצה של וירוסים למחשב

 .הוא מכיל וירוסמחשש ש ,ל ממקור לא ידוע"מפתיחת דוא והימנע 
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 "האקרים"פני מהגנה ל )firewall(חומת אש 

י להיות עירניים לגבי האבטחה הכללית אכד, אבטחהעל אם כבר אנחנו מדברים על וירוסים ו

 . ותהא הסיבה אשר תהא,תתפלאו אבל יש אנשים הרוצים לפרוץ למחשב שלנו. של המחשב

למה הדבר . ן של משאביםי זה רק עני;הוא יצליח, יט לפרוץ למחשב שלנואם מישהו יחל

ן יהעני. אם מישהו ירצה לפרוץ לבית שלנו הוא יצליח.  הבית שלנו מפני פורציםלהגנת? דומה

מי שחושב שהבית שלו מוגן באופן מוחלט פשוט . יש לו –ציוד , כוח, זמן –הוא כמה משאבים 

הנו מהסרט וגם י גם ת".משימה בלתי אפשרית"ת את הסרט  אתכם לראונים מזמיוטועה ואנ

גם אם יש שם מערכות הגנה בשווי מאות אלפי דולרים , תבינו שאפשר לפרוץ לכל מקום

 ).שלכם אין(

מטרתנו בהגנה על המחשב שלנו היא להקשות ולו במקצת על הפורץ שבאינטרנט , כך או כך

 יןא. firewall או באנגלית ,חומת אשת  הנקראנהכרך כך מפעילים תולצו". האקר"מכונה 

 .ם רק ֵשוזה,  אין פה שום אש ולא עשן:מקום לבהלה

 .אם תדעו זה לא יעזור לכםגם ו, לא כדאי לכם לדעת? מה יכול האקר לעולל

 !אז קדימה לעבודה). Firewall(רק תוכנה מסוג חומת אש ? אז מה כן יעזור

 :Windows XP מערכת הפעלה םרשותאלה מביניכם שבל

 .)Control Panel (לוח הבקרה, )Start (הפעלהלחצו על  .1

 .לוח הבקרה בחלון Windows Firewallלחצו על  .2

 .)On recommended) (מומלץ (הפעללחצו  .3

 .)Don't allow exceptions(סמנו את תיבת הסימון  .4

 .)OK (אישורלחצו  .5

 .סגרו את חלון לוח הבקרה .6

חשים /מרגישים/מי שחושבים.  מספיקהWindows XPההגנה של חומת האש של , לרוב

: יכולים לרכוש תוכנה של יצרן אחר כמו, שההגנה של מערכת ההפעלה לא מספיקה עבורם

McAfee ,Nortonואחרים . 
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 שיעורי בית
 ובדקו ל"בקשו מהם שישלחו לכם דוא. ל שלכם"הפיצו בין מכריכם את כתובת הדוא 

 .המייל חדשהודעת אם קיבלתם 

 .ל"ל של חבריכם ושלחו אליהם דוא"ת הדואבקשו את כתוב 

 .Skypeצרו קשר עם חבריכם באמצעות  

 .MSN Messengerצרו קשר עם חבריכם באמצעות  
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  תקשורת באינטרנט:יחידהסיכום ה

 ,מודרכים יקרים

 . במהלך השיעור ליד המיומנויות שלמדתם ותרגלתםאנא סמנו 

 ! בא מה שלא הספקתם תוכלו ללמוד בשיעור ה,אל דאגה

 . שיעורי ביתהכין לתרגל ולושכח תאל

 

 עמוד מיומנויות נושא

דואר 

 אלקטרוני

 – ל"דוא(

E.Mail( 

 ל" דואולהבין מה 

 Gmail-ל ב"להיות מסוגל לפתוח תיבת דוא 

 Gmailבעזרת להיות מסוגל לשלוח דואר  

 Gmail-להיות מסוגל לקרוא דואר ב 

 ל"להיות מסוגל להשיב לדוא 

 ל"ואלהיות מסוגל להעביר ד 

 Gmail-להיות מסוגל לנהל אנשי קשר ב 

ל "להיות מסוגל לפתוח קבצים המצורפים להודעות דוא 

 בלתיישק

 ל עם קובץ מצורף"להיות מסוגל לשלוח דוא 

211–212 

216–218 

219–220 

220–221 

222 

222 

225–229 

229–231 

 

231–233 

Skype   להיות מסוגל להוריד ולהתקין את תוכנתSkype 

 ל להוסיף אנשי קשרלהיות מסוג 

 להיות מסוגל ליצור שיחה 

235 

236 

236 

 237  בלוג וכיצד פותחים בלוגולדעת מה  בלוג
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 עמוד מיומנויות נושא

מסרים 

 מיידיים

 MSN Messengerלהיות מסוגל להוריד ולהתקין את  

 להיות מסוגל להוסיף איש קשר 

 להיות מסוגל לשלוח הודעה מיידית 

 חת מקלדתלהיות מסוגל ליצור שי 

 להיות מסוגל ליצור שיחה קולית 

 להיות מסוגל ליצור שיחת וידאו 

 MSN או כל קובץ בעזרתהלהיות מסוגל לשלוח תמונ 

Messenger 

239–240 

 

243 

243 

244 

244 

245 

כללי התנהגות 

וסכנות ברשת

 להבין את כללי ההתנהגות ברשת 

 להיות מסוגל להגן על המחשב שלי מפני וירוס 

 מת אש חוילדעת מה 

248–250 

251 

252 

 

 ידת לימודאו ליח  שירותים מקוונים–אינטרנט : כעת אתם מוזמנים להמשיך ליחידה הבאה

 .ללמודשברצונכם אחרת 

 !בהצלחה

 


