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 323 שאלות נפוצות

 ' חלק ב–שאלות נפוצות 
השאלות מסודרות לפי .  תמצאו בערכת ההדרכהןליהעלפניכם מאות שאלות שאת התשובות 

בו מפורט שסדר הופעתן בערכה והן נועדו להביא אתכם מהר ככל האפשר אל העמוד 
 . ההסבר

 ו ואחר כך להיעזר ברשימת שאלות ז,הרעיון הוא קודם ללמוד מתוך הערכה באופן מסודר
 .במהירות המרביתלפתור את הבעיה ו להגיע להסבר כדי

 

 מנוע חיפוש, פורטל, שימושון, רשימת מועדפים: חיפוש מידע – אינטרנט

 עמוד שאלה
 176 ?איך מציגים את רשימת המועדפים

 176 ?איך מוסיפים דף לרשימת המועדפים

 177 ? תיקייה ברשימת המועדפיםיוצריםאיך 

 178 ?הנמצאת ברשימת המועדפיםאיך מוסיפים דף לתיקייה 

 172 ? שימושוןומה

 181 ? פורטלומה

 183 ? מנוע חיפושומה

 184 ? הכתובות של מנועי החיפושןמה

 Google? 185 חיפושהבאמצעות מנוע מבצעים חיפוש איך 

 186 ?איך ממקדים את החיפוש

 187 ?איך מחפשים בתוך תוצאות החיפוש

 188 ?איך מחפשים תמונות

 192 ?מדויקיך מחפשים ביטוי א

 193 ?כשלא זוכריםכתובת של אתר  netexבעזרת איך מחפשים 

 195 ? פורוםומה

 197 ?חייבים להירשם לפורום

 199 ?איך נרשמים לפורום

 198 ?איך מוסיפים תגובה

 202 ?מה תפקידו של מנהל הפורום

 203 ?איך מוסיפים קישורים לתגובה בפורום

 204 ?קובץ לתגובה בפורוםאיך מוסיפים 
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 ממה להיזהר, בלוגים, Skype ,Messenger, דואר אלקטרוני: ת תקשור– אינטרנט

 עמוד שאלה
 211 ? דואר אלקטרוניומה

 212 ?מהם רכיבי הדואר האלקטרוני

 213 ?איך פותחים תיבת דואר אלקטרוני

 213 ?מהו המבנה של כתובת תיבת דואר אלקטרוני

 215 ?אר האלקטרונימהם סוגי הדו

 Gmail? 216-ל חינם ב"איך נרשמים לקבלת דוא

 Gmail? 218-איך נכנסים לתיבת הדואר ב

 Gmail? 219-לחים דואר בואיך כותבים וש

 Gmail? 220-איך קוראים דואר נכנס ב

 222 ?איך משיבים על הודעת דואר שנשלחה אלינו

 222 ?תאיך מעבירים הודעה שנשלחה אלינו לכתובת אחר

 224 ?ל"דואאיך מוחקים 

 229 ?ל"דואשהגיע ב קובץ מצורף שומריםאיך 

 228 ?פותחים קבוצה של אנשי קשראיך 

 227 ?איך מוסיפים איש קשר

 229 ?ל"דואותחים קובץ שצורף להודעת פאיך 

 231 ? עם קובץ מצורףGmail-איך שולחים דואר ב

 Gmail? 233איך יוצאים משירות הדואר של 

 234 ? דואר זבלומה

 221 )קידוד (? לקריאההל בלתי קריא"איך הופכים הודעת דוא

 Skype? 235איך משתמשים בטלפוניה ברשת 

 Skype? 235איך מתקינים את תוכנת 

 Skype? 235-איך מוסיפים אנשי קשר ב

 236 ?איש קשרל) במובן יצירת שיחה(איך מחייגים 

 236 ?איך מנתקים את השיחה

 239 ? מסרים מיידיםםמה

 Messenger? 239איך מתקינים את תוכנת 

 Messenger? 241איך מפעילים את 

 Messenger? 243-איך מוסיפים איש קשר ב
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 עמוד שאלה
 Messenger? 243-איך שולחים הודעה לאיש קשר ב

 Messenger? 244-וידאו בשיחת /איך מקיימים שיחה קולית

 Messenger? 244-איך שומרים את שיחת המקלדת ב

 Messenger? 245איך שולחים קובץ או תמונה בעזרת 

 237 ?איך פותחים בלוג אישי

 249 ?האם האינטרנט עלול למכר

 251 ?)מחשבב( וירוס ומה

 251 ?ל"איך נשמרים מפני וירוסים שמקורם בדוא

 252 ?"חומת אש"מהי 

 Windows XP? 252הפעלה הבמערכת " חומת אש"איך מפעילים 

, מידע רפואי, מפות, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה: שירותים מקוונים –נטרנט אי
 תרבות ופנאי, יותכרויה, התנדבות, מציאת עבודה, חדשות, ניותק

 עמוד שאלה
 259 ?מהם היתרונות של קבלת שירות באינטרנט

 261 ? לקבל ממשרדי הממשלהאפשר שירותים לואי

 264 ?האיך מאתרים טפסים של משרדי ממשל

 267 ?איך משלמים למשרדי הממשלה

 270 ?איך משלמים לרשויות המקומיות

 271 ?איך מוצאים כתובת במפה

 272 ?אחרתמכתובת אחת לכתובת ) לכלי רכב(איך מוצאים את הנתיב 

 273 ?בתי קולנוע ועוד, מגרשי חנייה,  דוארסניפי, איך רואים במפה תחנות משטרה

 274 ? באינטרנטופיעאיך מידע רפואי מ

 276 ? שירותים מציע הבנק באינטרנטלואי

 277 ?איך עורכים קניות באינטרנט

 278 ?איך משווים מחירים

 279 ?איך להימנע מטעויות בעת קנייה באינטרנט

 279 ? סוגי המכירות באתר אינטרנטםמה

 282 ? להתעדכן בחדשות באינטרנטאפשראיך 

 283 ?אזרחים ותיקיםעבודה ל באמצעות האינטרנט איך מוצאים

 283 ?איך מוצאים מקום להתנדב בו
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 עמוד שאלה
 285 ?בת זוג באמצעות האינטרנט/איך מחפשים בן

 287 ? לחפש לימודים באמצעות האינטרנטאפשראיך 

 292 ?איפה אפשר למצוא משחקים באינטרנט

 


