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 ,ללומדים שלום וברוכים הבאים

 

 אזרחות – הוותיק לאזרח והאינטרנט המחשב הכרת" לימודשל ערכת ה' לפניכם חלק ב
 ."דיגיטלית

עומדת בבסיס הערכה היא שכישורי חיים בעולם הדיגיטלי נדרשים מכל אזרח ההתפיסה 

ותים שירל, פיתוח השימוש באינטרנט כתשתית לתקשורת .21-כחלק ממיומנויות המאה ה

השתתפותן ל והןלצורך שיפור איכות חיי חיוני –ה יבקרב כל קבוצות האוכלוסי –מידע לו

 .בשיח החברתי

 , תוכלו ללמוד לשלוח דואר אלקטרוני)ערכהשל ה 'בחלק (שלפניכם חוברת בעזרת ה

לשוחח ולקיים שיחת וידאו , )בלי לצאת מהבית(לשלם חשבונות ולעשות קניות באינטרנט 

הנות ממאגרי המידע העצומים במגוון תחומי הדעת ילשחק ול, ף בדיוניםלהשתת, ברשת

, העבודה סביבתעוסק בהכרת ' אלק  ח.כולל לימוד אמצעי הזהירות הנדרשים, השונים

תוך זמן קצר יחסית של למידה והתנסות בעזרת החוברת ב .והדפדפן התמלילים מעבד

לכתוב מסמכים במעבד , להפעילו תלמדו בהדרגה כיצד ,תשיגו מיומנויות שליטה במחשב

 תוכלו ללמוד כיצד לפתוח חשבון ברשת 'חלק גב. תמלילים ולעשות שימוש ראשון באינטרנט

 .החברתית פייסבוק ולהשתמש בה בהתאם לרצונותיכם ולמידת הפרטיות המתאימה לכם

 ובין נשיםשיתוף ידע בין א  בעזרתהאינטרנט מאפשר ריכוז ופיתוח מגוון משאבי ידע אנושיים

ו מקום נכבד יותר במרחב תפסשיואנו רוצים תחומים וניסיון חיים במגוון צברתם ידע . ותקבוצ

 !הנאה מובטחתה.  לכן אנחנו קוראים לכם להתמיד בלימוד,טלייהדיג
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 )ר"ע(רנט הישראלי איגוד האינטעל 

 תשעהל ידי ע ומנוהל 1994 בשנת שהוקם תלוי בלתי גוף אהו הישראלי האינטרנט איגוד

אנו . לכולם מגיע האינטרנט כי אמונה מתוך פועל האיגוד. בהתנדבות הפועלים הנהלה חברי

. אזרחיה כלל ולתועלת בישראלרשת ה םלקיו החיוניים תשתית שירותי יםומשפר יםמפתח

 תכנים קידוםתוך ו והגלובלי הפתוח יהאופי על שמירה תוךיה יתרונות למימוש יםלפועאנו 

 הפער לצמצום בקהילה רבות תכניות מפעילים אנו. הציבור לשימוש וחופשיים איכותיים

 אנו, כן כמו. בטוחה לגלישה המודעות ולהגברת דיגיטלית תרבות להטמעת, הדיגיטלי

 .האינטרנט עתיד לקביעת רבה חשיבות בעלות ותבינלאומי במסגרות ישראל את מייצגים

 המשתמשים מעגל את להרחיב נועדה הדיגיטלי הפער צמצום למען האיגוד פעילות

 התנסו שטרם אלה של חייהם איכות לשיפור ככלי והטמעת תוך בישראל באינטרנט

 " והאזרח הוותיקאינטרנט "פרויקט את האיגוד ומפעיל מוביל 2003 משנת .ויתרונותיב

 .נוספים ארגונים עם פעולה שיתופי נרקמו בהמשךו, ישראל וינט'ג – ל"אש בשיתוף

 לאזרח והאינטרנט המחשב הכרת"הדרכה בשם  ערכת והפקנו יזמנו זה פרויקט במסגרת
 פיתוח הערכה. ותיקים אזרחים של לצורכיהם המותאמת, "דיגיטלית אזרחות – הוותיק

 לולכ זמינה הערכה .הדורות ולפער לגיל יםהקשור מיוחדים צרכים שזיהה במחקר לווה

 לאיתור במדריך תחילהלהיעזר  מומלץ .)הדרכה ערכות (il.org.isoc :האיגוד אתרב

 .למידתםלו החומרים

 הולך שימוש על מצביעים ובבריטניה צות הבריתבאר לאחרונה שפורסמו שונים מחקרים

 בני עם שלהם הקשר את יזקחדבר הכי  שדיווחו, אזרחים ותיקים קרבב באינטרנט וגובר

 תתחוש להםהסבו  באינטרנט השימושו ההתנסות עצם ,לדבריהם .ידידיהם ועם משפחתם

 .יותר הצעירה לאוכלוסייה ושייכות שותפות

 :הפרויקט במסגרת האיגוד של נוספת פעילות

 .ופרסומם אפשריים הדרכה פעילויות מוקדי על מידע איסוף •

 .ותיקים אזרחים עבור כותהדר לקידום פעולה שיתופי יצירת •
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 שנוצרו מודלים כמהב יםמתקיימ ותיקים אזרחים עבור טנוהאינטר המחשב כרתה קורסי
 :שונים ארגונים עם פעולה שיתופי ל ידיע

 שולבו וינט ישראל' ג– עם אשלבמסגרת שיתוף פעולה  ." והאזרח הוותיקאינטרנט" •

 פרויקט . בארץ שוניםיישוביםב במועדונים גמלאיםהמדריכים , סטודנטים מקבלי מלגות

 של חסרונותיהאת שבחן את יתרונותיה ו ,2008–2007בשנים שנערך  מחקרלווה בזה 

מסקנות והמלצות . הפרויקטבמהלך מודרכים והמדריכים תשאול הבאמצעות תכנית ה

 לערכת  נוספותתוכלו למצוא באתר האיגוד גרסאות .ערכת הדרכה זוהמחקר יושמו ב

 .פרק בנושא הרשת החברתית פייסבוקהדרכה זו וכן 

מודרכים ,  המגיעים לבתי הספרותיקים אזרחים . משרד החינוך– "דורי-הקשר הרב" •

ההדרכה מבוצעת תוך דגש על שימור .  תלמידים במיומנויות מחשב ואינטרנטל ידיע

תכנית מופעלת ה. מאגר ארציתיעוד ההיסטוריה ב כחלק ממבוגריםסיפורי חיים של ה

 .2003 משנת יבות הביניים הארץ בבתי ספר יסודיים וחטבכל רחבי

 סטודנטים בשנה 200-כמפעיל המשרד  2010 שנתמ .ותיקים אזרחים לענייני המשרד •

 מתקיימים, כמו כן. המדריכים אזרחים ותיקים ברחבי הארץ בעזרת ערכת הדרכה זו

קים ברשויות בארגון יועצים לאזרחים ותי, ה על חומרים אליםתבססמהקורסים נוספים 

 ).י"מת (יישובי תכנון מרכזיבו

 .י לקידום לימודי האינטרנט בישראל ולצמצום הפער הדיגיטל– ה"פרויקט להב •
. מטעמם םלקבוצות גמלאים על ידי מדריכי, ללא עלות, ותהדרכים קייממ המרכזים אל

 .ה הפזורים ברחבי הארץ" מרכזי להב25-כבמבוקר עד לילה מתקיימת פעילות ה

 ת הדרכות לאזרחיםיימ המחלקה מק.לאומי לביטוחמוסד ב לקשיש עוץילי ההמחלק •

 .מדריכי מחשבים גמלאים בבתיהםמטעם ותיקים 

ובמסגרת איגוד ההצטרפה ליוזמת סמייל  012ת  חבר. תורמים לקהילה– סמייל 012 •

שנועדו , קורסים מיוחדים לבני גיל הזהב" יד שרה"ומתנדבי  העובדינחו ההפרויקט 

 .הנכדיםעם פיק תקשורת נוסף עם הילדים ולפתח א

 במעבדות לאזרחים ותיקיםקורסי מחשב ואינטרנט עורכת החברה  .סים"החברה למתנ •

 .ס המקומי" לפנות אל המתנאפשרלמידע . סים ביישובים רבים בארץ"מתנ
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איגוד האינטרנט הישראלי יזם והפיק את הערכה  – אזרח הוותיקערכת לימוד מותאמת ל

 .2008–2007בשנים  "והאזרח הוותיקאינטרנט  "על מחקר מלווה בפרויקטהמתבססת 

 

 מיכל – ליווי הפרויקט; נאוה גלעד –וניהולו  זום הפרויקטיי : ולמשתתפיולעורכי המחקר תודה

 ,פיתוח; ר טובה גמליאל"ד – מחקר וייעוץ; מיכל הס – רכזת הפרויקט; נאוה גלעדוהס 

 – )נוכחיתמהדורה ( הדרכה וכתיבה ,פיתוח; גילה גרטל – )קודמתמהדורה (הדרכה וכתיבה 

 .עמי-הוצאת הוד, זהר עמיהוד

, חוברות הדרכה הכוללת,  לאזרח הוותיק להדפיס חינם את ערכת הלימוד/ להורידאפשר

 html.materials/senior/il.gor.isoc://http:  בכתובת,מצגות הדרכה וערכה למדריך

 ).ערכה זו

CC  ר"ע(חלק מהזכויות שמורות לאיגוד האינטרנט הישראלי( 

 1:שלהלןתנאים  רק באו לבצע את היצירה/להציג ו, להפיץ, להעתיק הנך רשאי

 ).ר"ע( איגוד האינטרנט הישראלי –עליך לייחס את היצירה לבעל זכויות היוצרים  .1

אלא ברשות ,  ליצור יצירה נגזרת בהסתמך על יצירה זולעבד או, אינך רשאי לשנות .2

 .מפורשת בכתב ומראש מאיגוד האינטרנט הישראלי

שימוש מסחרי מכל סוג שהוא ביצירה זו . אינך רשאי להשתמש ביצירה לצרכים מסחריים .3

 .אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מאיגוד האינטרנט הישראלי

 .עליך להבהיר למשתמשים את התנאים לעיל, הפצתהבכל שימוש חוזר ביצירה או  .4

 

  קשרוצר
nava@isoc.org.il אזרחות דיגיטלית וצמצום הפער הדיגיטלי, נאוה גלעד

וכישורי חיים לאזרחות  אינטרנט והאזרח הוותיקרכזת , מיכל הס

 דיגיטלית

michal@isoc.org.il

hasbara@isoc.org.il ל" הדואאפשר לכתוב אלינו גם לכתובת

il.org.isoc.www וכתובתשבקרו באתר איגוד האינטרנט הישראלי 

                                            
 .il.org.creativecommons://http/הגדרת זכויות השימוש בחומרים לקוחה מאתר  1
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 Word.......................................93....................91 מעבד תמלילים :היחידהסיכום 

                                            
  – Windows XP ,Microsoft Officeבסביבות העבודה ' מהדורה א: קיימות שתי מהדורות' לחלק א 2

Word 2003 ,Internet Explorer 6בסביבות העבודה '  ומהדורה בWindows 7 ,Microsoft Office – 

Word 2007–2010, Internet Explorer 8–9. 
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 'מהדורה ב 'מהדורה א        

 Internet Explorer............................95....................93 הכרת הדפדפן –אינטרנט 
 94....................96.......................... לימוד אינטרנט והכרת הדפדפן:ת היחידהומטר

 95....................97...............................................................................הקדמה
 95....................97....................................................................חיבור לאינטרנט
 97....................99...................................................................גלישה באינטרנט

 111..................112...........................................................היסטוריה? היכן היינו
 111..................112.................................................מחיקת היסטוריה של אתרים

 112..................113................................................................................קידוד
 113..................114..............................................................................הדפסה
 116..................117..........................לימוד אינטרנט והכרת הדפדפן: היחידהסיכום 

 117..................119.................................................................................נספחים
 119..................121....................................ר ומה כדאי לעשות באינטרנטמה אפש

 123..................125.....................................טופס מיפוי מיומנויות מחשב ואינטרנט
 126..................129....................................................................שאלות נפוצות
 130..................134.......................................................................מילון מונחים

 145..................150.............................מה אפשר לעשות באמצעות מעבד תמלילים
Word 2010 – 152................................................2007 הבדלים מרכזיים מגרסת 

Internet Explorer –155.................................................... הבדלים בין הגרסאות 
 לוח זמנים ותכנים בקורס הכרת המחשב והאינטרנט 

 157..................157.......................................................' חלק א–לאזרח הוותיק 
 

 :'חלק ג

 17.............................................................כללים לגלישה בטוחה ברשתות חברתיות
 18.....................................................................................פתיחת חשבון בפייסבוק

 21.............................................................צעדי רשות ראשונים לאחר פתיחת חשבון
 28...............................................ומחיקתם החלקית) שיתופם(הפצתם , יצירת תכנים

 37.........................................................................שמירה על פרטיות ושינוי סיסמה
 46.....................................................................התמצאות בפייסבוק ועריכת פרופיל

 55...............................................................................................חברים בפייסבוק
 69..................................................................................................פעולות נוספות

 96..............................' חלק ג–סיכום ערכת הכרת המחשב והאינטרנט לאזרח הוותיק 
 98............' חלק ג–לוח זמנים ותכנים בקורס הכרת המחשב והאינטרנט לאזרח הוותיק 
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 הקדמה

 ?זרח הוותיק לאהדרכהה ערכת ה של מטרתימה

 היא הקניית ידע ומיומנויות לאזרח הוותיק העיקרית של ערכת ההדרכה המותאמת המטרה
 לצורך התמצאות ושימוש בתוכן דיגיטלי ובתקשורת בסיסיות לשימוש במחשב ובאינטרנט

 .מקוונת

 ?תאחרערכת הדרכה ו מכל זערכה נבדלת מה ב

התאימו ש הישראלי באמצעות מומחים על ידי איגוד האינטרנטפותחה  לאזרח הוותיקהערכה 
 עם הערכה למדובשנים האחרונות . אוכלוסייה זורכי וצההסברים במיוחד לאת את התכנים ו

על  על יתרונותיה ודעתםאת וו י שח)מדריכים ומודרכים (מאות מבוגריםבגרסתה הקודמת 
תחו במסגרת  נויהםתגובות. ראיונות אישיים ובקבוצות דיוןב, חסרונותיה של הערכה בכתב

 . בערכה שלפניכםויושמותהליך מחקרי 

 ?כיצד להשתמש בערכה

  לבחור בין למידה רצופה על פי יחידות החוברת או לעבור על תוכן העניינים ולבחוראפשר
אם אתם יודעים לעבוד בסביבת , למשל . את הנושא המעניין או הרלוונטי עבורכםממנו

Windows ואין לכם עניין במעבד תמלילים Word , אפשר להתחיל ישר מהפרק על
שימוש בשירותי , הלדוגמ (הובתוכו לבחור במה שאתם מעוניינים בימים אל, האינטרנט

 .Skype)-ט באמצעות ה'תקשורת חינמיים נפוצים כמו וידאו צ

 דוגמות לעזרי למידה הקיימים בערכה

 וסדר ההערכה בנויה בצורה המאפשרת בחירת אישית של נושאי הלמיד: מודולריות •
 . לפי עניין וצורךהלימוד

החוברות כתובות באופן המאפשר למידה פעילה ותרגול רב מהקריאה : למידה פעילה •
 . של החומריםראשונהה

 .בעיות נפוצות ופתרונן בגוף הטקסטשיבוץ  •

 התקדמותכם  עלהמשמשת למעקב שלכם,  בסוף כל יחידת לימודטבלה מסכמת •
 .ומסייעת באיתור חומרים ובהפנמתם

 .בסדר אלפביתי המאפשר איתור מהיר וקל של הנושאים הרלוונטים נחיםמילון מו •

ומסייע באיתור מהיר של  מפנה אל מיקום התשובות בחוברתה שאלות נפוצותפרק  •
 .התוכן הרצוי

הטבלה יכולה לסייע .  המאפשרת מעקב אישי אחר רכישת מיומנויותטבלת מיומנויות •
 . בהמשךללמידה בבחירת הנושאים הרלוונטיים

 המציג אפשרויות של התאמת סביבת העבודה האישית במחשב שעמו פרק נגישות •
כמו שינוי באופני התצוגה (לשמיעה ולמוטוריקה , לצרכים הקשורים לראייה, אתם עובדים

 ).השימוש בעכבר והשימוש במקלדת, על המסך
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,  החוברתלאורך )Double click( בלחיצה הכפולה בעכברהשכיח הצגת חלופות לשימוש  •
 .על מקש העכברלחיצה בודדת או , כדי להקל על מי שמעדיף את השימוש במקלדת

 :כמה המלצות לסיום לפני שאתם יוצאים למסע

 .הפעילו את המחשב בעצמכםמול המקלדת ושבו . זכרו שכדי ללמוד עליכם להתנסות .1

וך הקפידו לתרגל בין השיעורים ת. שאלו אם משהו אינו ברור! אין הביישן למד .2
 .קריאה חוזרת של החומרים בחוברת

נו יחד מהן נבשיעור הראשון מלאו יחד עם המדריך את טופס מיפוי המיומנויות ותכ .3
 .וכן את סדר היחידות שתלמדו, יחידות הלימוד שברצונכם ללמוד

. מקום המתאים ב  המסכמת של יחידת הלימוד וסמנוהבסוף כל שיעור עברו לטבל .4
 .דמתם ומה כבר השגתםכך תוכלו לראות כמה התק

 רכישת המיומנויות אפשרית בכל גיל, חשוב לזכור כי לכל תלמיד קצב לימוד משלו .5
שגים קטנים כגדולים יהנו מהית. והיא רצופה ברגעי סיפוק לצד רגעי קושי ותסכול

 זמן קצרתוכלו תוך , החלטתם להתגייס למשימה אם :ההחלטה בידכם  כיזכרוו
 .המחשב והאינטרנט לשימושכם ולהנאתכםולהכיר את יתרונות ללמוד 

 

 הערה חשובה
 בספר זה נאספו במהלך חודש אוקטוברצלומי מסכים ת האינטרנט המופיעות בכתובות

 :כיהאינטרנט מאוד דינמי ולכן בהחלט ייתכן ,  במהלך העבודהוכפי שתיווכח. 2008

 . במחשב יהיו שונים מאלה המובאים בספרומסכים שתרא –

 .האתר כבר אינו קייםאם , שונותתהיינה רנט אינטכתובות  –

ימשיכו לתת שירותי גדולים ונפוצים שסביר כי  אינטרנט מאתריםכתובות שם כך בחרנו ל
 . עוד שנים רבותשירותים

 :פועל באופן מתמיד לעדכון החמרים בכתובתאיגוד האינטרנט הישראלי 
html.materials/senior/il.org.isoc://http 

 נשמח לשמוע את דעתכם על הערכה

 . 'וכואופן הצגתם ל, היקפםל, כני הלימודונוגע לתב רה או הצעה לשיפורבברכה כל הענקבל 

 .בהן אתם משתמשים בחומריםשהדרכות על נשמח לדעת על קבוצות לימוד ו, כמו כן

 .il.org.hasbara@isoc: ל"ובת הדואכת באלינואתם מוזמנים לפנות 

 .ל" הנכתובתנשמח אם תעדכנו אותנו ב, אם אתם מארגנים קבוצת לימוד ומשתמשים בחומרים

 !תודה ובהצלחה
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  אינטרנט
  וארגונו  באינטרנטעחיפוש מיד

 
 נאוה גלעד   וניהולוזום הפרויקטיי

 נאוה גלעד  ומיכל הס קט ליווי הפרוי

 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 ריכה לשוניתע
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  וארגונוחיפוש מידע באינטרנט: יחידהמטרות ה

 עמוד פירוט נושא

 171 אינדקסים של אתרים ואיך משתמשים בהם שימושונים

 176 ניהול רשימות אתרים שאליהם נרצה לחזור וארגונם במחשב מועדפים

 181 בהםמשתמשים שערי הכניסה לאינטרנט ואיך  פורטלים

 183 חיפוש כל דבר באינטרנט מנועי חיפוש

 195 דיון מקלדת בכל נושא שבעולם פורומים
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 הקדמה

היכולת למצוא את . זמן הגלישה באינטרנטבביותר א אחת הפעולות השכיחות וחיפוש ה

ביחידה זו ניתן בידיכם את הכלים . נרכשת במשך הזמן – ותרימהבו –המידע הרלוונטי 

 .למצוא מידע ומהרהשונים שיעזרו לכם 

 חיפוש מידע שימושי

איזה רכב אוכל לקנות : שאלות רבות צפות ועולות. לרכוש רכב משומש ך שברצוננניח

? איך לא אפול בפח של סוחרי מכוניות נוכלים? כמה שווה הרכב הנוכחי שלי? בתקציב שלי

 .ועוד? ה הבטוח ביותרימה תהליך הקני? אמצא את הרכב שאני מחפשהיכן 

 ?כן נמצא מידע שימושיהי

 ?מחפש מכונית משומשת

 

 .השאלה היא איך נגיע למידע זה .שם באינטרנט-התשובה נמצאת אי, כמו כל דבר בעולם

 !לשם כך נועדו השימושונים

 מכונית אוכל ואיז
למצוא בתקציב 

 ?שלי

כמה שווה הרכב 
יה ימהו תהליך הקנ ?הנוכחי שלי

 ?הבטוח ביותר

היכן אוכל למצוא 
את הרכב שאני 

 ? מחפש

היכן אמצא את כל המידע
 ? הזה באינטרנט
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 שימושונים

מטרתם . נושאים- לכם את כל המידע השימושי לפי נושאים ותתנים מארגניםהשימושו

 .אתרים המצויים ברשתל קישורים ליישומים וותנוחב וותלקבהראשונית והעיקרית היא לרכז 

 ואתם ,גם מבחינת הפירוט וגם מבחינת העיצוב, כל שימושון מארגן את הנושאים אחרת

 .מתאים לכםהמוזמנים לעבוד עם השימושון 

  שכיחיםאתרי שימושונים

www.all1.co.il 

www.uzit.co.il  

www.kafe.co.il 

www.goote.co.il 

www.link4u.co.il 

www.use.co.il 

www.gazur.net 

www.shimushon.co.il 

 הכרת שימושוניםל תרגיל
 .הדפדפןפתחו את  .1

 .il.co.1all.www בשורת הכתובת והקליד .2

 .)נמצא בין העיגולים מצד ימין למעלה( רכבצו על לח .3

 כדי לפתוח את דיווחי תנועהקטגוריה ה תחת  מוקד התנועה–קול ישראל לחצו על  .4

 .האתר של קול ישראל ייפתח בחלון חדש. ר של קול ישראלהאת

 .סגרו את החלון של אתר קול ישראל .5
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 ?כדאי לעשות באינטרנטמה  ופשרמה א

שימושים בו ואפשר לעשות   רבבשלב זה אנחנו כבר יודעים שהאינטרנט יכול לספק לנו מידע

 :למשל, רבים

 ן בחדשותועדכ .1

 לימוד עצמי .2

 .קבלת שירותים .3

 דוגמאות לאתרים ורא( אינטרנטבשות  וכדאי לעפשראשדברים כמה מהמראה הרשים הלן תל

 :)כדאי לעשות באינטרנטמה  מה אפשר ו– ואחרים בנספח החוברת הלפי נושאים אל

 

 

 

 .אביב  נתחיל בתכנון יום כיף בתל.תרבות ופנאי –עכשיו נתמקד בעולם תוכן נוסף 

 עצמילימוד 
 והשכלה

 שירותים

 בריאות

תעסוקה 
וחיפוש 
 קשרים העצמה  עבודה

 שימוש נבון
 ברשת

 חדשות 

 התמצאות

תרבות 
 ופנאי
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 ?אביב צים יום כיף בתלרו

 
 .רהאוויבררו את מזג ? מה נלבש

 
 .בררו לוחות זמנים של תחבורה ציבורית? איך נגיע וכמה זה יעלה לנו

 
 .מצאו מפה? איפה נטייל בעיר

 

 .מצאו סרט והזמינו כרטיסים? לאיזה סרט נלך

 
 .מצאו מסעדה? נרצה גם לאכול

 
 ?וכסף לבזבוזים

 

 מידע שימושי באינטרנט איתורבו אותתרגיל בהתמצ
 .בתרגיל זה 2והעתיקו אליו את תוכן סעיף  Word מסמך וחתפ .1

שימושון ב או il.co.1all.www :מומלץ לאתר את המידע הדרוש לתרגיל בפורטל

il.co.uzit.www. 

כדי למנוע בעיות  אוד לבצע שמירה במהלך העבודה לעתים קרובותמומלץ מ

 .כשהמחשב נתקע או כשיש הפסקת חשמל פתאומית

 . האישיתתיקייהלשמור אותו ב צריך קובץ/מסמך לעבוד עם הםמסיימיכש

 .לטייל בקניון וברחובות תל אביב, ת לתל אביב/ היום אני נוסע:סיפור הרקע .2

: זהלשם כך אכנס לאתר ה.  בתל אביבאני רוצה לדעת מה מזג האוויר 

________ 

  ________:תחזית מזג האוויר היום בתל אביב היא 
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 לדעת מתי יש רכבת לתל ילשם כך עלי. רכבת ישראלבת לתל אביב /אני נוסע 

 .כיוון אחדעולה הנסיעה ל וכמה 10:00- ל9:00ין אביב ב

  ____________:זהמצאת את המידע בעזרת האתר ה 

  ____________:בשעותנוסעות  10:00- ל9:00ין תל אביב בהרכבות ל 

 ________________: כיוון אחד היאלעלות הנסיעה  

ברצוני ללכת ברגל לרחוב . ת בתחנת השלום/אני יורד. הגעתי לתל אביב 

דיזנגוף ' א מפה ובה שרטוט הדרך מתחנת השלום לרחומצוכל לא. דיזנגוף

  __________:זהבאתר ה

  ______________:ת המפה לדף זהנא להעתיק א 

אין . בקולנוע בתל אביב____________ החלטתי שאני רוצה לראות את הסרט  

 להיכנס לאתר יעלי כדי לבדוק היכן ולהזמין כרטיסים. לי מושג היכן זה מציג

 ______________: זהה

אין לי מושג היכן יש מסעדה . לאחר שצפיתי בסרט החלטתי לאכול אוכל סיני 

  ________________: זהלשם כך נכנסתי לאתר ה. ימה עבורימתא

לשם כך החלטתי לנסוע לקניון  .י לערוך קצת קניותיבסופו של יום החלטתי שעל 

י להיכנס לאתר יעל,  בקניוןלו חנויות ישיאו כדי לבדוק אם יש מבצעים.  אביברמת

  ________________:זהה

אותם להמיר החלטתי . ול של הקיץמהטי$ 150 נגמר לי הכסף ונשארו לי ,אוף 

  ____________:זהלשם כך אכנס לאתר ה? מה הערך וכמה אקבל. לשקלים

  __________________:שער ההמרה הוא 

  _________________:הוא$ 150 שקלים שאקבל עבורהסך  

אוטובוס או בה לחזור /אני יכול. לחזור הביתהמאוד בסיכומו של יום נהניתי  

לחזור הביתה בדוק אוכל אלאתר של כל אחד מאמצעי התחבורה וכנס א. רכבתב

 !ות המרביתרימהבובשלום 
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 לשמור במחשב האישי אפשר כיצד –) Favorites (מועדפים
 מועדפים/ קישורים לאתרים שימושיים 

 ?לשמור במחשב האישי כתובות לדפי אינטרנט שנרצה לחזור אליהםאפשר כיצד 
אתם מעדיפים לא להעמיס על הזיכרון ואו   קרובותלעתים בהם שתמשוכתובות אתרים שת

כדי שהגישה אליהם תהיה קלה  לשמור כדאי, את דרך ההגעה אליהםשלכם ראש בש

רת ז בע,מדריך האתרים שלכם/ את אינדקס, תוכלו לבנות לכם את השימושון שלכם.מהירהו

 .רשימת מועדפים

 

  הצגה–רשימת מועדפים 

   מועדפיםלחצו על לחצן

כדי להציג בסרגל הדפדפן בראש העמוד 

 .את רשימת המועדפים הקיימת

פתח חלונית עם רשימה של ימצד ימין ת

אתרים שכבר רשומים ברשימת 

 .המועדפים

 

 

 

 ועדפיםמהרשימת כתובת אתר ל/הוספת דף אינטרנט

 .ודאו שרשימת המועדפים מוצגת .1

 ):wו באות התחיל, משמאל לימין (גיל הזהבהקלידו את הכתובת של אתר  .2

il.co.gilhazahav.www. 

 .)Favorites (מועדפיםהנמצא בחלונית , לחצו על לחצן  .3
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 .)Add to favorite (הוספת מועדפים נפתח חלון שכותרתו .4

. ודאו שכתוב תיאור שיעזור לכם למצוא את האתר ברשימה) Name (שם בשדה .5

 .ספיק טובאבל לא מ, זה בסדר. Gilhazahavבמקרה של אתר גיל הזהב רשום 

 .)Name (שם מחקו את מה שכתוב בשדה .6

 .או כל טקסט אחר שיקל עליכם למצוא את האתר ברשימה" אתר גיל הזהב"רשמו  .7

 .Enterהקישו  .8

 

 

 

 .בדיוק כפי שרשמתם" אתר גיל הזהב"ברשימת האתרים שבחלונית מועדפים מופיע 

 

 ל שימוש ברשימת המועדפיםתרגי
, משמאל לימין( הרבה מעבר למילים – ונטשירהקלידו את הכתובת של אתר  .1

 .w:( net.shiron.wwwהתחילו באות 

 .גלשו באתר להנאתכם .2

 .מועדפיםהציגו את חלונית  .3

 .אתר גיל הזהבתרים את השורה אחפשו ברשימת ה .4

 שברשימת האתרים בחלונית המועדפים והנה אתם אתר גיל הזהבלחצו על הטקסט  .5

 .באתר גיל הזהב

 ה ברשימת המועדפיםתיקייה חדשיצירת 

 :יותר לסדר את רשימת המועדפים בתיקיות במקום ברשימה אחת ארוכהקל 

 . בשורת הכתובתil.co.uzit.www רשמו את הכתובת .1

 . והאתר יופיע לפניכםEnterהקישו  .2

 .הציגו את רשימת המועדפים .3
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 ןבעיה ופתרו 

שימת אם ר.  תציג אותהלחיצה על לחצן , אם רשימת המועדפים אינה מוצגת

 .לחיצה על אותו לחצן תסתיר אותה, המועדפים מוצגת

 .מועדפיםהנמצא בחלונית , לחצו על לחצן  .4

תיקייה לחצו על הלחצן  .)Add to favorite(נפתח חלון שכותרתו הוספה למועדפים  .5
 ).New Folder (חדשה

 בעיה ופתרון 
 צור בן לחצו על לחצ) New Folder (תיקייה חדשהאם אינכם רואים את לחצן 

)Create in >>.( 

 Create (יצירת תיקייה חדשהשיח -ת הדובשדה הטקסט שבתיבנים שימושוהקלידו  .6

New Folder (. 

 .)Name (שםמחקו את מה שכתוב בשדה  וEnter הקישו .7

שיקל עליכם למצוא את האתר  או כל טקסט אחר אתר מאוד שימושי –יוזיט רשמו  .8

 .ברשימה

 .Enterהקישו  .9

 הנמצאת ברשימת המועדפים ותראו שימושוןייה הצהובה בשם לחצו על התיק .10

 ".אתר מאוד שימושי"שתחתיה מופיע אתר שכותרתו 

 הוספת אתר לתיקייה קיימת ברשימת המועדפים

 . בשורת הכתובתil.co.u4link.wwwרשמו את הכתובת  .1

 . והאתר יופיע לפניכםEnterהקישו  .2

 .הציגו את רשימת המועדפים .3

 .מועדפיםנמצא בחלונית ה, לחצו על לחצן  .4

 .)Add to favorite (הוספה למועדפיםנפתח חלון שכותרתו 
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במקרה זה תיקיית . אליה אתם רוצים להוסיף אתר זהשלחצו על שם התיקייה  .5

 .וניםשימושמועדפים בשם 

 .יו פור לינק שאר רקיכך שי, )Name (שם ממה שכתוב בשדה דף הבית שלךמחקו את  .6

 .Enterהקישו  .7

 הנמצאת ברשימת המועדפים ותראו וניםשימושהתיקייה הצהובה בשם לחצו על  .8

 ".לינק פור יו"שתחתיה מופיע אתר שכותרתו 

 תרגיל יצירת תיקייה ברשימת מועדפים
 . ברשימת המועדפיםהוצאות ספריםפתחו תיקייה בשם  .1

 : שברשימת המועדפיםהוצאות ספרים תיקייההוסיפו את האתרים הבאים ל .2

www.keter-books.co.ilכתר ספרים

 www.am-oved.co.il עם עובד

 www.kinnblog.comביתן-זמורה

 www.hod-ami.co.il עמי-הוד

 

 תרגיל יצירת תיקייה ברשימת מועדפים
 . ברשימת המועדפיםמתכוניםפתחו תיקייה בשם  .1

 : שברשימת המועדפיםמתכוניםהוסיפו את האתרים הבאים לתיקייה  .2

 www.matkonim.net נט.מתכונים

 www.bishulim.co.il בישולים 

 www.sirim.co.il סירים

 RESTמתכוניםwww.rest.co.il/recipes
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 שימושון פנימי באתר

 כפי שאינכם זוכרים את בדיוק, לא ניתן לזכור את הכתובות של כל האתרים באינטרנט

 אתם רושמים ,את המספרים שאתם ממש רוצים לזכור. מספרי הטלפון של כל חבריכם

 אתם נעזרים ןהטלפומספרי  ולמציאת כל שאר ,בפנקס או ביומן אנשי הקשר בטלפון הנייד

 :כך זה בדיוק מתנהל באינטרנט. 144במדריכי טלפון או בשירותי 

): wהתחילו באות , משמאל לימין (ה'קמוטהקלידו את הכתובת של אתר  .1

il.co.motke.www. 

 .גלשו באתר כרצונכם .2

 . המופיע בצד ימיןשימושוןלחצו על  .3

 .מזג אוויר, מוסדות ציבור, אולמות: כגון, לפניכם רשימה של קישורים .4

 . ליד הסמן משתנה מחץ . מוסדות ציבורהציבו את הסמן על המילה  .5

 .יבורמוסדות צלחצו בעזרת העכבר על  .6

, וביל אתכם לאתר של אותו מוסדדבר שי, בשורה של מוסד ציבורי+ לחצו על הסמן  .7

 .יד ושםלמשל 

צריך לזכור את , לא צריך לזכור את הכתובת של האתר, אז כדי להגיע לאתר יד ושם

ה יכול לשמש אותנו כמרכז 'אתר מוטק. ה וממנו להגיע לאתר יד ושם'הכתובת של אתר מוטק

 .אוטובוסממנה נוכל לקחת שנת אוטובוסים מעין תח, מידע

יש אתרים שיש בהם . אינדקס או מדריך, שימושוןה נקרא 'השירות שמספק אתר מוטק

אם תחזרו ותגלשו לאתר דפי זהב תיווכחו לדעת . אינדקסים גדולים יותר של קטגוריות

 . הוא אינדקס אחד גדולזהשאתר 
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  שער כניסה לאינטרנט–פורטל 

 ,שלא כמו השימושון. הוא מעין שימושון פלוס פלוס פלוס,  כניסה לאינטרנטפורטל הוא שער

סרטי וידאו ועוד מגוון שירותים , כתבות, הפורטל מכיל מאמרים, מכיל קישורים ורק קישוריםה

,  פורומים,חנות ,שימושון, קישורים לאתרים מרכזיים, מדריך לאתרי אינטרנט, חדשות :ומידע

 . גלישה מהנה באינטרנטמקום טוב להתחיל. ועוד

 

 רשימת פורטלים חלקית
www.ynet.co.il   www.walla.co.il   www.start.co.il   www.msn.co.il   www.nana.co.il 

 

 פורטלים ייעודיים

 ל וכלויש בהם הכ: הם פורטלים כלליים il.co.walla.wwwו  אil.co.ynet.wwwפורטלים כמו 

 כמו ,ים בנושא אחדמקדמתהיש סוג נוסף של פורטלים . אחד יכול למצוא בו את מבוקשו

 ,או כתבות ספורט/ ידיעות וובפורטל של תרבות לא תמצא. תרבותוחינוך , ילדים, רפואה

 .) ידיעה כלכלית בנושאואלא אם ז(אופנה  מידע על וורטל של עסקים לא תמצאובפ

 :הנה רשימה חלקית מאוד של פורטלים ייעודיים

 www.economist.co.il, www.bizportal.co.ilכלכלה ופיננסים

 www.medportal.co.il, www.doctors.co.il, www.medportal.co.ilבריאות ורפואה

 www.kav-lahinuch.co.il חינוך

 www.habama.co.il תרבות

 www.bakbuk.co.il, www.israelwines.co.il יין
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 תרגיל 
 .il.co.walla.wwwיכנסו לאתר ה .1

 .פורטליםחדשה בשם תיקייה  למועדפים תחת Wallaהוסיפו את  .2

 היכנסו .  לגלות מה יש לאינטרנט להציע לנו בתחום התרבות והפנאיהמשיכו .3

 .סקרו את עמוד הביתו" ספרות"ל

 .בדיחות, תשבצים,  משחקים–השונות  בין האפשרויות שוטטו בתוך האתר ודפדפו .4

 ברשימת פורטלים תיקייהבקרו בפורטלים אחרים המוזכרים לעיל והוסיפו גם אותם ל .5

 .המועדפים
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 מנועי חיפוש

 ,)directories(או אם תרצו מדריכים ) indexes( שהם למעשה אינדקסים ,השימושונים

 : עיקריות בעיותשתיעבודה עם השימושונים יש ב. תריםרשימות על גבי רשימות של אמכילים 

. כמו שלא כל העסקים מופיעים בדפי זהב, לא כל האתרים מופיעים בשימושון, ראשונהה

  .מופיע רק מי שנרשם

.  מידע על מכוניות מרוץיםמחפששנניח . לא תמיד אנחנו מבינים את שיטת הקיטלוג, השנייה

, פנאי או תחת מכוניות מרוץ, נהיגת מכוניות, רטספוהאם תחת ? איך הוא מקוטלג
הקיטלוג הראשון הוא למכוניות מרוץ . מכוניות מרוץ, משחקי בשלט רחוק, משחקים שונים

 .על המסלול והקיטלוג השני מיועד למכוניות צעצוע

ברור לו מה אתם , "מכוניות מרוץ"כשאתם נכנסים לחנות צעצועים ומבקשים מהמוכר 

 ?!?אינטרנט אבל ב,מחפשים

מנועי החיפוש . למידע במהירות המרביתיש צורך להגיע ) ויש(ככל שיש יותר ויותר אתרים 

 ה מאל92%כי  טוען 2008סקר שהתפרסם באמצע . בלו תנופה השנים האחרונותיק

עושים זאת באמצעות , שירות או מוצרבאמצעותו  יםכשוהמחפשים מידע באינטרנט או ר

 .מנועי החיפוש

 ףא ו,מקטלוג בספרייהיותר קל לשימוש  )Search Engine (מנוע חיפושכנה שנקרא מנגנון תו

 ).Dewey(להכיר את שיטת דיואי חוסך את הצורך 

 שאלות חיפוש

 :שאלות חיפוש לדוגמה

 ? בבוקר מתל אביב לחיפהשישימתי יוצאת רכבת ביום  •

 ?מה יהיה מזג האוויר בחיפה ביום שישי בבוקר •

 . הייתי רוצה ללמוד על הדת הבהאית לפני הביקור.האיםברצוני לבקר בגנים הב •

 ? בחיפהעיםהיכן הבורקס הטורקי הכי ט •

כולו ,  נמצא המידעהםבשים /כיצד נגיע לאתר ?ל"מצא את התשובות לכל השאלות הנהיכן נ

 ?או חלקו

 .בשיעור זה נרחיב את יכולות חיפוש המידע שלנו! שאלה טובה



 

 הכרת המחשב והאינטרנט–אזרחות דיגיטלית 

    
 

 184 חיפוש מידע באינטרנט וארגונו

 חושבים לפני שמחפשים

 ?על מה חושביםאז . גם לפני שמחפשים באינטרנט, תמיד טובלחשוב זה 

, עיריית חיפה, רכבת ישראל: במקרה זה חושבים על. חושבים על ספקי המידע האפשריים

אתרי תיירות ואולי גם אתרים על , אתר מסעדות ובנושא הגנים הבהאים גם אנציקלופדיות

אולי כדאי להגיע לאתר של יר ובנושא מזג האו. יתאת הבהדדתות וכמובן האתר של ה

 .אבל כבר ראינו שבפורטלים המידע זמין ומוצג באופן ברור, השירות המטאורולוגי

 במה שאנחנו מחפשים התלוי" ?היכן אנו אמורים למצוא את המידע"התשובה לשאלה 

לעשות עבודה מקיפה על הבאהים ולכן תסתפקו ן בכוונתכם אייש להניח כי . ובעומק המידע

 . זותדעיריית חיפה על של ום באתר במידע הרש

האתרים המספקים שירות חיפוש יודעים על קיום האתרים כיתד 
 ? בהםוימצההמידע על השונים ו

). עכביש (Spiderלאיתור המידע משתמשים מנועי חיפוש באינטרנט בתוכנת מחשב מסוג 

ידע שהיא בוחנת ומקטלגת כל פיסת מו, ותתוכנה זו סורקת את אתרי האינטרנט בשיטתי

 .בצי שמע ועודוק, סרטי וידאו, תמונות, כך נוצר מאגר עצום מידע של טקסט. נתקלת בו

 מנועי חיפוש שונים

נענע , )Walla( וואלה ,)!Yahoo(מי לא שמע על יאהו : השמות של מנועי חיפוש מוכרים למדי

)Nana(אתר מיקרוסופט  ו)MSN(?  מעל כולם ובאופן מובהק נמצא גוגל אך)Google (–  מנוע

הגולשים אוהבים ומחבקים אותו בגלל איכות .  בעולם וגם בישראלפופולריהחיפוש ה

 .אתם כמובן רשאים לבחור בכל מנוע חיפוש אחר. התוצאות

 של מנועי חיפוש) חלקית(רשימה 

 
 

 

il.co.google.www com.live.www il.co.morfix.www com.yahoo.www 

 .il.co.google.wwwשכתובתו  ,גוגליך מחפשים באמצעות אנחנו נדגים א
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 Google באמצעות ביצוע חיפוש

 .)Internet Explorer (אינטרנט אקספלורר את דפדפן וליהפע .1

, מן בצבע רקעהכתובת העכשווית תסו.  בעכבר על תיבת הכתובת פעם אחתצולח .2

 .בדרך כלל בכחול כהה

 .il.co.google.www שהיא ,גוגל את כתובת אתר ודיהקל .3

 .Enter ושיהק .4

 .עכבר כדי שהסמן יהיה פעילעזרת ה בצו את הסמן בתיבת החיפוש ולחוביהצ .5

 .)שם של פרח (סחלב לדוגמה את מילת החיפוש ודיהקל .6

 .Enter ושיהק .7

 נו קיבלחנונא.  יותר מאתר אחדםבוודאי קיבלת( בהם פודפדו את דפי התוצאות נובח .8

 .!)ם אתרי426,000-יותר מ

 

 . אחד הקישורים כדי לעבור אל האתר עלצולח .9

 .המכיל את תוצאות החיפוש, ן הקודםכדי לחזור לחלו) Back (חזרה על הלחצן צולח .10

 

 לאתרי כםתיקחו אים שאפשר ללחוץ עליהם ושהטקסט עם הקו מתחתיו מייצג קישורי

שור יש תיאור בכל קי. םהמכיל את המילים שחיפשת) מסמכים(אינטרנט שבהם נמצא מידע 

 .קצר של האתר

דפי ( מניב יותר משני מיליון תוצאות מתכוניםחיפוש במנוע החיפוש גוגל עבור המילה 

 .הרצויותאלו כדי לקבל רק את ,  צריך למצוא דרך לצמצם את מספר התוצאות!)אינטרנט



 

 הכרת המחשב והאינטרנט–אזרחות דיגיטלית 

    
 

 186 חיפוש מידע באינטרנט וארגונו

 מיקוד החיפוש

מספרן על ידי צריך לצמצם את , כשמקבלים יותר מדי תוצאות או תוצאות שאינן מתאימות

אפשר להקליד , אם מחפשים מידע על התקופה הכחולה של פיקאסו, לדוגמה. מיקוד החיפוש

החיפוש בגוגל  (יםרלוונטישלא כולם ,  עשרות אלפי אתריםיקבלמי שיעשה זאת . פיקאסו

 יקבל פיקאסו התקופה הכחולהשיחפש מי , לעומת זאת!!!).  אתרים77,600ישראל הניב 

 ).  תוצאות728החיפוש בגוגל ישראל הניב (תתמקדנה יותר במידע הרצוי ש, פחות תוצאות

אפשר לציין את סוג המתכון שמחפשים כדי , מתכוניםאם נחזור לדוגמה הקודמת של חיפוש 

 .לצמצם את מספר התוצאות

  חיפוש ממוקדליתרג
 .)Internet Explorer( אינטרנט אקספלורר את דפדפן וליהפע .1

, מן בצבע רקעהכתובת העכשווית תסו. ת הכתובת פעם אחת בעכבר על תיבצולח .2

 .בדרך כלל בכחול כהה

 .il.co.google.www:  גוגלמנוע החיפוששל  את כתובת האתר ודיהקל .3

 .Enter ושיהק .4

 .כדי שהסמן יהיה פעיל,  בעכברצו את הסמן בתיבת החיפוש ולחוביהצ .5

 .Enter ושי והקארון ודיהקל .6

 .םידפ_______________ התקבלו  .7

 .ארון את הסמן בתיבת החיפוש לאחר המילה וביהצ .8

 . על מקש רווחושיהק .9

 .)ארון ילדים: ם עכשיובתיבת הטקסט רשּו (ילדים ודיהקל .10

 .Enter ושיהק .11

עם זאת . אבל פחות, עדיין הרבה מאוד. תוצאות_______________ התקבלו  .12

 .האתריםאת מספר הקטין את מספר התשובות או ננסה שוב ל

 .ילדיםתיבת החיפוש לאחר המילה בהסמן  את וביהצ .13

 . מקש רווחושיהק .14
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 .)ארון ילדים עץ: בתיבת הטקסט יהיה רשום עכשיו (עץ ודיהקל .15

 .Enter ושיהק .16

 .אבל פחות, עדיין הרבה מאוד. צאותתו_______________ התקבלו  .17

 .עץ את הסמן בתיבת החיפוש לאחר המילה וביהצ .18

 .)ארון ילדים עץ מלא: בתיבת הטקסט יהיה רשום (מלא ודיהקל .19

 .Enter ושיהק .20

מתקרבים למספר ... אבל, הרבהעדיין . תוצאות_______________ התקבלו  .21

 .סביר

 .מלא את הסמן בתיבת החיפוש לאחר המילה וביהצ .22

 .)ארון ילדים עץ מלא חיפה: בתיבת הטקסט יהיה רשום (חיפה ודיהקל .23

 .Enter ושיהק .24

 .תוצאות_______________ התקבלו  .25

! וואו! תוצאות______  עם נותוצאות וסיימ________  את החיפוש עם נוה זו התחלבדוגמ

 . שצריך ללמוד ולתרגל"רהתו"א ו לראות שחיפוש מידע האפשרעל פי דוגמה זו 

 חיפוש בתוך התוצאות

כדי , הקישור מאפשר לחפש בתוך התוצאות שהתקבלו.  כשמו כן הואחיפוש בתוך התוצאות

 .אימות ביותר מתוכן את המתחלץל

  חיפוש בתוך תוצאותליתרג
 .)Internet Explorer (אינטרנט אקספלוררדפדפן  את וליהפע .1

, מן בצבע רקעהכתובת העכשווית תסו.  בעכבר על תיבת הכתובת פעם אחתצולח .2

 .בדרך כלל בכחול כהה

 .il.co.google.www:  גוגל את הכתובת של אתרודיהקל .3

 .Enter ושיהק .4
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 .עכבר כדי שהסמן יהיה פעילעזרת ה בצותיבת החיפוש ולח את הסמן בוביהצ .5

 .Enter ושיהק וארוןד יהקל .6

 . בתחתית החלוןחיפוש בתוך התוצאות על הקישור צולח .7

 . את הסמן בתיבת החיפושוביהצ .8

 .Enter ושיהק וילדים ודיהקל .9

 . עם מילים אחרות9 - ו8, 7  על סעיפיםוחזר .10

 חיפוש תמונות

 . נחפש תמונותבהה .ונותחפש תמלגם גוגל מאפשר 

  שמעון פרס חיפוש תמונותליתרג
 .)Internet Explorer (אינטרנט אקספלורראת דפדפן  וליהפע .1

, מן בצבע רקעהכתובת העכשווית תסו.  בעכבר על תיבת הכתובת פעם אחתצולח .2

 .בדרך כלל בכחול כהה

 .il.co.google.www: ל מנוע החיפוש גוגל את כתובת האתר שודיהקל .3

 .Enter ושיהק .4

 .תמונות על הקישור צולח .5

 את הסמן בתיבת החיפוש וביהצ .6

עכבר כדי שהסמן בעזרת ה צוולח

 .יהיה פעיל

 .Enter ושיק והשמעון פרס ודיהקל .7

,  להקטין אותה על ידי ציון מילות חיפוש נוספותותוכל.  בוודאי רשימת תוצאות ארוכהותקבל

 . או כל צירוף אחרראש ממשלה ,הכור בדימונה ,הסכם אוסלוכמו 
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  חיפוש תמונות של עיר הולדתכםליתרג
 .)Internet Explorer (אינטרנט אקספלורר את דפדפן וליהפע .1

, הכתובת העכשווית תסומן בצבע רקע.  בעכבר על תיבת הכתובת פעם אחתצולח .2

 .בדרך כלל בכחול כהה

 .li.co.google.www: ל מנוע החיפוש גוגלאתר שה את כתובת ודיהקל .3

 .Enter ושיהק .4

 .תמונות על הקישור צולח .5

 .עכבר כדי שהסמן יהיה פעילעזרת ה בצו את הסמן בתיבת החיפוש ולחוביהצ .6

 .Enter ושיקהו) בעברית או באנגלית( את שם עיר הולדתכם דיהקל .7

 

 ?כםאיזה מנוע חיפוש מתאים עבור

יש . יםצבעבמונות ו בת"עמוסים" ואחרים "נקי"חלקם בעלי ממשק , יש מנועי חיפוש רבים

 יש אתרים המציגים גרף ואחרים .המגיבים לאטאתרים של מנועי חיפוש המגיבים מהר ויש 

 שאין אתר של מנוע חיפוש המתיימר להכיל את כל המידע וזכר. המציגים תמונה של האתר

כשרק מתחילים להשתמש . "כל האינטרנט"כי אין דבר כזה , של כל מה שזמין באינטרנט

לכל מנוע חיפוש יש . לבחור אחד מהם וללמוד היטב את השימוש בורצוי , ועי חיפושבמנ

לחקור , ולכן כדאי לבחור מנוע חיפוש אחד ולהעדיף את השימוש בו, טכניקות וכללים שונים

 ."עזרה"את האפשרויות המתקדמות שהוא מציע ולקרוא בעיון את ה

 חיפוש אינטליגנטי

כדאי לדעת כיצד לנסח את המילים שמקלידים , ים באינטרנטבשל המספר העצום של מסמכ

ההוראות הבאות מותאמות למנוע החיפוש . להשיג את התוצאות הרצויותכדי , עבור החיפוש

כשמפעילים מנוע חיפוש אחר יש . אחד ממנועי החיפוש הפופולריים והפשוטים ביותר, גוגל

 כדי לגלות בדיוק איך הוא "עזרה"ת קובץ הלבדוק את האפשרויות המתקדמות שלו או א

 .פועל
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 גוגל שפות
, הונגרית, איטלקית, גם אוקראיניתאלא , עברית ואנגליתרק  מדבר ינומתברר שגוגל א

 .רומנית ועוד עשרות שפות אחרות, רוסית, פולנית, ליטאית

 תרגיל קביעת העדפות שפה
 .)Internet Explorer( אינטרנט אקספלורר את דפדפן וליפעה .1

, הכתובת העכשווית תסומן בצבע רקע.  בעכבר על תיבת הכתובת פעם אחתצולח .2

 .חול כההבדרך כלל בכ

 .il.co.google.www: ל מנוע החיפוש גוגל את כתובת האתר שודיהקל .3

 .Enter ושיהק .4

 .הנמצא משמאל לתיבת החיפוש, העדפותלחצו על הקישור  .5

 

 

 

 

 .שפת הממשקבחרו את  .6

 .ת החיפוששפסמנו את  .7

 .שמור העדפותלחצו על  .8
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  המדריך למשתמש–גוגל 
 כדאי שתקראו את המדריך למשתמש ,ן שאתם הולכים לבצע מאות ואולי אלפי חיפושיםוכיו

 .של גוגל בנושא חיפוש וכך תחסכו שעות של חיפושים ללא תכלית

 לימוד מנוע חיפושל ליתרג
 .)Internet Explorer( אינטרנט אקספלוררדפדפן  את וליפעה .1

, הכתובת העכשווית תסומן בצבע רקע.  בעכבר על תיבת הכתובת פעם אחתצולח .2

 .לל בכחול כההבדרך כ

 .il.co.google.www :ל מנוע החיפוש גוגל את כתובת האתר שודיהקל .3

 .Enter ושיהק .4

 . הנמצא משמאל לתיבת החיפוש,העדפותלחצו על הקישור  .5

 

 . הנמצא בחלקו העליון של החלון,עצות לחיפושור לחצו על הקיש .6

 .הנמצא במרכז החלון, הבסיס של גוגללחצו על הקישור  .7

של החיפוש וכדאי " ך"תנ"ההגעתם אל . ל בעל פהוהכלזכור ין צורך א. עכשיו צריך לקרוא

 . יחסוך לכם הרבה זמן חיפושהדבר; די פעםשתעלעלו בו מ
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 יק לחיפוש ביטוי מדוכפולים) "(גרשיים שימוש ב

 להורות למנוע החיפוש להתייחס לכמה ועדנ) משני צדי טקסט(השימוש בגרשיים כפולים 

מנוע החיפוש יציג רק דפי אינטרנט שבהם המילים שבתוך הגרשיים . מילים כאל ביטוי אחד

, שיים עם גר"אקסודוסהסרט "אם מקלידים , לדוגמה. לפי הסדר הנתון, מופיעות צמודות

 במדויק ולא כל מילה "אקסודוסהסרט "מקבלים רק דפי אינטרנט שבהם מופיע הביטוי 

 .בנפרד

 תרגיל שימוש בגרשיים
 .)Internet Explorer( אינטרנט אקספלוררדפדפן  את וליהפע .1

, מן בצבע רקעהכתובת העכשווית תסו.  בעכבר על תיבת הכתובת פעם אחתצולח .2

 .בדרך כלל בכחול כהה

 .il.co.google.www )משמאל לימין( את הכתובת ודיהקל .3

 .Enter ושיהק .4

 .כדי שהסמן יהיה פעיל,  בעכברצו את הסמן בתיבת החיפוש ולחוביהצ .5

 .Enter ושי והקכבש קמרון ודיהקל .6

 ______כמה תוצאות התקבלו רשמו  .7

 .Enter ושיוהק) כולל הגרשיים ("כבש קמרון" ודיהקל .8

 ______ות התקבלו כמה תוצארשמו  .9
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 netex זרתעבחיפוש 

netex מאפשר לגולש לבצע את החיפוש לפי תחומי עניין או מילות השירות ייחודי  מציע

תוך , חסרבכתיב בכתיב מלא או , בעברית או באנגלית, בשפת דיבור יומיומית, מפתח

גולש התעלמות מטעויות כתיב והקלדה ותוך פענוח מונחים חסרי משמעות שהקליד ה

 !גיע לתוצאה המבוקשתנבכל אחד מהמקרים . בטעות

או ישירות  il.co.netex.www בכתובת netex לבצע מעמוד הבית של אפשראת החיפוש 

 .netexמשורת הכתובת של הדפדפן באמצעות תוכנה הניתנת להורדה חינם מאתר 

 

 netex זרתעבתרגיל חיפוש 
 .)Internet Explorer (אינטרנט אקספלוררפתחו את דפדפן  .1

 .il.co.netex.www רשמו בשורת הכתובת .2

 .Enter הקישוו , בשדה החיפושהצגותרשמו  .3

 . בצד ימיןתיאטראותלחצו על  .4

הציבו את הסמן מעל שמו של אחד מבתי התיאטרון שברשימה ובחלונית שנפתחה  .5

 .תוכלו לראות עליו פרטים נוספים

 . אליו זה התיאטרון שהתכוונתםאם, לחצו על שמו של התיאטרון .6

 .netexחזרו לדף הבית של  .7

 .Enter בשדה החיפוש והקישו רכבת ישראלרשמו  .8

 .netexחזרו לדף הבית של  .9

 .Enterבשדה החיפוש והקישו ) שגיאות הקלדהב (לאכבת ישראכררשמו  .10

 !Yahooחיפוש הכרות עם מנוע יתרגיל ה
מספק שילוב של שיטות  Yahoo!. גלשו באתר. com.yahoo.wwwבכתובת  yahoo!היכנסו לאתר 

 .וגם אינדקס אתרים גדול ואיכותי) וידאוטוני רסתמונות ו, טקסטים(גם מנוע חיפוש : חיפוש
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  דפי זהבבעזרתחיפוש 

מטרה לבסס ב, il.co.d.www,  שוקדת על פיתוח מתמיד של אתר האינטרנט שלה"דפי זהב"

 בשוק האינטרנט הישראלי ולהציב את אתר החברה בחזית ה מובילניתאת מעמדה כשחק

 .עסקיםאתרי חיפוש 

 . בו זה האתר להתחיל–חשמלאי , מוסך, מסגר, אינסטלטור, אז אם אתם מחפשים עורך דין

 

 

 תרגיל חיפוש חשמלאי בעזרת דפי זהב
 .)Internet Explorer (אינטרנט אקספלוררפתחו את דפדפן  .1

 .il.co.d.www רשמו בשורת הכתובת .2

שימו לב שעם תחילת ההקלדה מופיעה . מימיןהעליון  בשדה החיפוש חשמלאירשמו  .3

תיבת השלמה אוטומטית המנסה מצד אחד לנחש את מה שאתם עומדים להקליד 

 . היעזרו בה– יכולה לעזור לכם לדייק בחיפוש אחרומצד 

 . לשדה הבא כדי לעבורTabלחצו על מקש  .4

 .השאירו ריק ועברו לסעיף הבא? עיםלא יוד. רשמו את שם העסק .5

 . כדי לעבור לשדה הבאTabלחצו על מקש  .6

שימו לב שעם תחילת ההקלדה מופיעה .  בשדה החיפוש שמשמאלנתניהרשמו  .7

תיבת השלמה אוטומטית המנסה מצד אחד לנחש את מה שאתם עומדים להקליד 

 .יעזרו בה ה–דייק בחיפוש  יכולה לעזור לכם לאחרומצד 

 .חפשלחצו  .8
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 פורומים

 ? פורוםומה

ומרגישים צורך לדבר על , משפחה או בכל מקום אחרב ,בבעיות בעבודהים נתקללפעמים 

או שפשוט מתביישים ,  לא מוצאים מישהו שאפשר לדבר איתו או לקבל עצה ממנולעתים. כך

 או אנונימיים(נו לתקשר עם אנשים ר לשמאפהאינטרנט יש כלי ב. לדבר על זה עם קרובים

 .מיםופור כלי זה נקרא . ולדון בכל נושא בכל תחום אשר יהיה)זאת בחירה, לא

, מתקיימים דיונים עריםשם . תרבות האינטרנטהפורום הוא אחד המאפיינים המובהקים של 

. שכל אחד מהם תורם לדיון המתפתח, בהשתתפות עשרות ואפילו מאות משתתפים

 הודעה מקוריתכל נושא מכיל . את רשימת הנושאים הנוכחיים בו יםאור, לפורום יםכשנכנס

 .עהותגובות לאותה הוד

 שיםודר ,שים למשהו שמעבר לסתם אנשים עם מכנה משותףנ להפוך את קבוצת האכדי

זו ובמובנים רבים הזדהות   תפקיד מנהל הפורום הוא ליצור.הות ותחושת קהילהדגורם הז

 .הה לפורוםוזמעצמו את להפוך 

 .197 ' מוזמן לעבור לעמ–מי שמעוניין לקרוא על דרכי ההרשמה וההשתתפות בפורומים 

 בפורומים... סיפור מהחיים

נשוי ואב . איש שיווק מצליח, 45בן הוא גבר אובן ר

היחסים עם  .בשנה האחרונה לא טוב לראובן. לשניים

מדי פעם יש , הוא לא מרגיש טוב .אשתו הפכו קרירים

 ...ראובן יודע שעליו להפסיק לעשן .לחצים בחזהלו 

סיפר להוריו , בנו הבכור, נמרוד, לפני שלושה חודשים

הוא חייב . ראובן אינו מוצא מנוח .שהוא נמשך לגברים

 .לדבר עם מישהו אבל מתבייש

 

 

פורום זוגיות 
 במשבר

פורום הורים 
 לגאים וגאות

 פורום 
גמילה מעישון

 פורום 
 רפואת לב
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. חם החלו לשוח ה.30לידו במטוס ישב בחור כבן . ראובן טס לברלין לנסיעת עסקים

. הם עומדים להתחתן. הבחור לראובן שהוא נוסע לאהובתו בברליןסיפר בהתחלה 

 ,ראובן שיתף אותו בחוויותיו כבחור צעיר לפני הנישואין. הבחור נרגש אבל קצת חושש

הבחור צייד את .  דקות מצא את עצמו שופך את לבו בפני אדם זר לחלוטיןכמהתוך בו

הם נפרדו  .ספר טלפון של קרדיולוג מומחהראובן בכמה תובנות של איש צעיר ובמ

 נזכר שהוא אפילו אינו יודע את שמו של למחרת .ראובן חש הקלה. בירידה מהמטוס

 .הבחור

או ם כרגשותיב, םכ צורך לשתף מישהו בחוויותישחשתםם בעבר כאם קרה לה

אחרונה חשתם ל האם ? מבין הסובבים את השותף המתאיםתםם ולא מצאכחששותיב

ולא ) איש מחשבים, שיפוצניק, פסיכולוג, רך דיןעו, רופא(איש מקצוע בצורך להיוועץ 

 ? למי לפנותתםידע
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 ?מה בפורומים

 

 : צרכים מרכזייםכמהפורומים נותנים מענה ל

 .שלנונמצאים במצבים דומים להלחלוק חוויות ולהתייעץ עם אחרים  

 .מתעניינים בתחומי העניין שלנוהלחלוק מידע ולהתייעץ עם אחרים  

 .תחומיםמגוון להתייעץ עם אנשי מקצוע ומומחים ב 

 .לבטא את עצמנו 

 .לקבל תמיכה מאחריםואחרים בלתמוך  

 .להיות חלק מקהילה ולהתחבר 

 הרשמה לפורומים

 : סוגי פורומיםכמהיש 

 .שמומגיבים רק מי שנר, כולם יכולים לקרוא 

 .כולם יכולים להגיב, יכולים לקרואכולם  

 . קהילה סגורה– קוראים ומגיבים רק מי שנרשמו 

. רשםילהגיב יש להכדי אבל , הפורומים הנפוצים ביותר הם אלה שאותם כולם יכולים לקרוא

 .בלבדמייל כתובת  כוללת שם ורובלההרשמה קצרה ו, שזה לא יבהיל אתכם

לחלוק חוויות ולהתייעץ 
עם אחרים שנמצאים 
 :במצבים דומים לשלנו

 הורים לילדים 
 מובטלים 
 נשים לפני לידה 
 שכול 
זוגות לפני חתונה 
יותפנו/פנויים 

לחלוק מידע ולהתייעץ 
עם אחרים שמתעניינים 
 :בתחומי העניין שלנו

 סדרת טלוויזיה
 להקת רוק 
 משחקי מחשב 
 בישול 
 ספרות 

לימודים

להתייעץ עם אנשי 
מגוון מקצוע ומומחים ב
 :תחומים

 זכויות עובדים
 רפואה 
רפואה  

 אלטרנטיבית
 תזונה נכונה 
  משפטיעוץיי 

 לבטא את עצמנו
 

 אחריםבלתמוך 
 לקבל תמיכה מאחריםו

להיות חלק מקהילה 
 ולמצוא חברים
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 אפשר להגיב ללא צורך בהרשמה פורום שבו תרגיל
 .il.co.motke.www בכתובת ה'מוטקהיכנסו לאתר  .1

 . בצד ימיןפורומיםלחצו על לחצן  .2

 

הרשימה מחולקת . גללו כלפי מטה וראו את הרשימה הארוכה של הפורומים באתר .3

מספר הפורומים הגדול ביותר הוא תחת .  להתמצא בה קללקטגוריות כך שיהיה לכם

 ? איך לא,הכותרת בריאות

 .)תזונה נכונהלמשל (לחצו על שם פורום המעניין אתכם  .4

ת עם קו תחתון המזכירות לכם מבנה של ורשימה של כותרתראו . התבוננו בפורום .5

 ,מדורג מורכב מידיעה ראשית" עץ"כל . הרעיון דומה, זה נכון. תוכן עניינים של ספר

 .ירוק המסומנות ב, על תגובהובהתגובה על תגמ ו,המסומנת בכתום

 .לחצו על כותרת של הודעה .6

 .קראו את ההודעה .7

 . כדאי לסגור אותהפעם נוספתועל כותרת ההודעה פעם נוספת  ולחצ .8

 . הוסף תגובהלחצו על לחצן  .9
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 בעיה ופתרון 

רוצים שעליה יש ללחוץ על כותרת ההודעה , אם אינכם רואים את לחצן 

 .להגיב

 .בטופסמלאו את השדות  .1

 .די להוסיף את התגובה שלכם לפורום כאישורלחצו  .2

 .מצאו את התשובה שלכם בפורום .3

 

  כדי להגיברשםיפורום שבו צריך להל יתרג
? ככה? למה. רשםי חייב להומי שרוצה להגיב ב.  מאפשר לכל אחד להגיבינו אתפוזאתר 

להחלטתו של נתון  דבר ה– שאלה במקום? למה אתר אחד לא מחייב הרשמה ואתר אחר כן

 ."בעל הבית"

בישראל בזכות ביותר ים פופולרי היםאחד מהאתר, תפוזאתר לבחלק זה נלמד איך נרשמים 

 . גם זכות תגובה בפורומיםתהרשמה לאתר מאפשר. הפורומים שלו
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 :זאתום נעשית בצורה הההרשמה לפור

 .il.co.tapuz.wwwכנסו לאתר תפוז בכתובת יה .1

 . הנמצא מעל תיבת החיפוש,ורומיםפלחצו על הקישור  .2

פי מטה תמצאו רשימה של הקטגוריות הראשיות לעיינו בדף הפורומים ואם תגללו כ .3

 .של הפורומים

 .אדא ועל העל  בקטגוריה קבוצות גיללחצו על  .4

 . ברשימה שנפתחה על רקע כחולגימלאים יוצאים לדרךלחצו על  .5

 .התבוננו בפורום .6

 .ם רוצים לקרואל כותרת הודעה שאותה אתלחצו ע .7

 .ו את ההודעהקרא .8

 .)?!?זוכרים שרק גולשים רשומים יכולים להגיב (הוספת תגובהלחצו על  .9

 .רישום לתפוז אנשיםלחצו על  .10

 :מלאו את טופס ההרשמה .11
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 משום חשובהבחירת שם משתמש היא בחירה  .שם משתמשמלאו את השדה  .א

. בפורוםגולשים הזה השם שיראו . בהודעות בפורומיםשלך ששם זה יופיע כשם 

שימו  .זה נוח ושומר על אנונימיות.  בפורום משתמשים בשם בדויגולשיםרוב ה
 .יש לבדוק אם שם המשתמש שהזנתם לא תפוס :לב

 לא מתוחכמת סיסמהזו צריכה להיות : שימו לב .סיסמהבתיבת  כתבו סיסמה .ב

 .)רצוי בעל פה(כי אתם חייבים לזכור אותה מדי 

 .שדה קודל לכם בצבע אדום מוצגאת הקוד ההעתיקו  .ג

 .רשםיהלחצו על  .השלימו את הפרטים האישיים .ד

לא תתקבל וההרשמה בקשתכם  ,ל שהזנתם אינה נכונה"אם כתובת הדוא :שימו לב

 .לא תושלם

 המייל הזה הוא חלק .בו תצטרכו לאשר את ההרשמהש תקבלו מייל בהמשך

 .מהתהליך

שם ( שמו את הפרטים שלכםהדפיסו או ר, בקשתכם אושרהו  קיבלתם מיילאם

 ...).סיסמה ,משתמש

 .הודעה שלכם תופיע בפורום/ כדי שהתגובהי/שלחמלאו את טופס ההודעה ולחצו  .12

בכל פעם שנכנסים לאתר יש לעבור .  עושים רק פעם אחתתהליך הרשמה ארוך כפי שבוצע

 .סיסמהבו ובו יש להזדהות בשם ,כניסה לגולשים רשומים קוראים לו תפוזתהליך זיהוי שב

 עכשיו ;אבל לא עכשיו,  בחלקו העליון של החלוןיציאהלחצו בגמר השימוש באתר : ערהה

 .ואנחנו ממשיכים לגלוש ב

 השתתפות בפורומים

פעמי בעת -תהליך כניסה לגולשים רשומים הוא אירוע חד (תפוזנו באתר ישהזדהלאחר 

 :שונות  פעולותבצעמים ולונוכל להיכנס לפור ,)כניסה לאתר

 לקרוא את תוכן ההודעה המקורית 

  להוסיף תגובות להודעות קיימות 

 .להוסיף הודעות משלנו 



 

 הכרת המחשב והאינטרנט–אזרחות דיגיטלית 

    
 

 202 חיפוש מידע באינטרנט וארגונו

 

  כניסה לפורומים של אתר תפוזתרגיל
 .) טיולים ופנאיקטגוריההתחת : רמז(חפשו פורומים בנושא תחביבים  .1

 .גינוןלחצו על פורום  .2

 

 ?מתנהל) כל פורום(כיצד הפורום 

 . פורוםלכל פורום יש מנהל

 מנהל פורום

וך ולמחוק הודעות אם לדעתו הן ערל הוא רשאי. שוטפתה תופעלהאחראי לנהל פורום מ

שהם אף הוא רשאי לחסום משתמשים מלהגיב בפורום ,  שייכות לנושאינןאו א/פוגעות ו

הודעות ת מניעלהל הפורום אחראי בעיקר לשמירת הסדר הטוב בפורום ומנ. רשומים באתר

 .דבר שהוא נגד כללי הפורום התנהגות לא נאותה וכל, נושאשלא קשורות ל

 עוד בפורום

,  כמו מאמרים,הקשורים אליו  נוספיםותיםרשיכמעט כל פורום מנהל , מלבד הפורום עצמו

 הנושא על הן ,דרך נוספת לגלות מידע. קישוריםולוחות מודעות , שאלות ותשובות, אלבומים

יש . ם המתפרסמים בו היא להציץ במאמרי,משתתפי הפורום הקבועים על והן כםהמעניין את

 םייתכן שיש שם תשובות בדיוק על השאלה שרצית.  נושאיםמגווןשם לא מעט מאמרים ב

 .מומלץ, בכל מקרה...  לשאולכם שברצונםואולי גם על שאלות שלא ידעת, לשאול

 )כללי התנהגות (חוקי הפורום

מופיע מתחת לשם  (םיש מסמך המגדיר את פעילות, תפוז שבזהכמו , בפורומים מנוהלים

מה מותר לפרסם ובעיקר מה , כללים להתנהגות בפורוםט רוי שם בפיםובהרמ). הפורום

 לקרוא מומלץ ).מוסדות, מוצרים, מטפלים(על מה מותר ועל מה אסור להמליץ , אסור לפרסם

 .וחים מיותרים עם הצוותיקצר את התהליך וימנע ויכ הדבר; את הודעת ההנהלה
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 כתיבת הודעה חדשה

יש להקיש על ) שלא כמו תגובה להודעה( הפותחת נושא חדש הודעה חדשה לשלוח כדי

 יש להקפיד על מילוי השדות.  בעמוד הפורום ולמלא את הפרטים בטופסשלח הודעה חדשה

 :האלה

 )השם שרשמת כשם משתמש בפורום (שם 

  נושא ההודעה– נושא 

 טקסט לא מעוצב: כן ההודעה תו– תוכן 

 

  להודעה בפורוםהוספת קישורים

אם ברצונכם להפנות את קוראי 

 ,הפורום לאתר מעניין שמצאתם

תוכלו להוסיף את כתובת האתר 

 .כקישור להודעה

 

 

 

 

באחת משלוש זאת לבצע אפשר 

 :דרכים

 אותושהמדויקת של האתר  כתובתשל הרישום בגוף ההודעה : טקסט שאינו קישור .1

 ).http //:פתיחחשוב שיכלול את ה. רציתם לקשר

נמצאת ישר ה, "כתובות אינטרנט נלוות"רישום כתובת אתר מתחת לכיתוב  –קישור  .2

כתוב שלשמאלם אלה ,  ימיןהשדות מצדשלושת באחד מ, מתחת לשדה גוף ההודעה

 ".קישור"

ת נמצאה, "בתוכן ההודעה יםקישור"רישום כתובת אתר מתחת לכתובת  –קישור  .3

 . לעיל"כתובות אינטרנט נלוות "תחת הכותרתישר מתחת לשדות 
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 .הוא לא יצורף, ר האתר המצורףתיאוללא מילוי : חשוב

  להודעה בפורוםהוספת קובץ

 :קובץ להודעה שבפורוםאם ברצונכם לצרף 

 

 .הוספת קובץלחצו על  .1

 .את הקובץ המבוקשבמחשב שלכם חפש  לכדי Browseלחצן לחצו על  .2

 .אותו תרצו להוסיףשקובץ  את הסמנו .3

 .קובץ בשדהעתה יופיע  הקובץ ושם )Open (פתח  עללחצו .4

 .ר הקובץתיאו את כותרתבשדה רשמו  .5

 .שלח קובץ  עללחצו .6

 . לא יצורףקובץה, כותרתשדה ללא מילוי : חשוב

 תצוגה מקדימה

 .שלח לפורוםיראה ההודעה לפני שתיפעולה זו תאפשר לכם לראות איך ת

 .ההודעהכדי להציג את  בתחתית הדף צוגה מקדימהתלחצו על לחצן 

 משלוח ההודעה

 נותר לכם רק לשלוח את ההודעה לפורום בסיום כתיבת גוף ההודעה והוספת הקבצים

 .)אל מנהל הפורום לבדיקהההודעה נשלחת (

 .כדי לשלוח את ההודעה לפרסום בפורוםבתחתית הדף  שלחלחצו על לחצן 

 קבלת הודעות

אחרי שכותבים  .)SMS(מסרון  בל או" בדוא ששלחתםודעהההתגובות על ות לקבל אפשריש 

 .את ההודעה כל שעליכם לעשות הוא לסמן את הריבוע של האפשרות הרצויה
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 תרגיל
 .תפוז באתר בחרו פורום .1

  .הוסיפו תגובה להודעה קיימת .2

 .הוסיפו הודעה חדשה .3

 

 דפדוף בעמודי הפורום

 מתמלא הדף הנוכחי וההודעות הישנות מועברות ,דעות לדף הפורוםכל פעם שמתווספות הו

נמצא בראש הדף ה , בעזרת אינדקס הדפיםה לדפדף בין דפים אלאפשר. לדף אחורי

 .)יש לשים לב שהצבע של אינדקס הדף הפעיל יהיה מודגש(ובתחתיתו 

 

 חיפוש מידע בפורומים

 .פורום ובחרו בתפוזאתר היכנסו ל .1

 .חץ מטה ובחרו היכן יבוצע החיפושלחצו על  .2

 

 .ים בשדה השמאלישפמחאתם רשמו את מה ש .3

 .חפשלחצו  .4
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 שיעורי בית
 :עלמידע שימושונים כדי למצוא בכמה שימושון אחד או  בהשתמשו .1

תרבות  או תרבות ותקטגוריהסרטים בדרך כלל מקוטלגים תחת : רמז(סרטים  •
 )ופנאי

אבל לפעמים גם , אוכלהקטגוריה מסעדות מקוטלגות בדרך כלל תחת : רמז(דה מסע •

 )תזונה או סגנון חיים, חייםתחת 

, עסקים, כלכלה ותאת שער הדולר תוכל למצוא תחת הקטגורי: רמז(שער הדולר  •

 )כסף או בנקים

 :כדיבכמה פורטלים אחד או פורטל  בומשתשה .2

 זה ynet- ב,עסקים זה נמצא ב בוואלה:רמז(משוק ההון לקרוא עדכונים אחרונים  •

 .)כלכלהנמצא ב

 זה נמצא ynet -ב, TECH-בוואלה זה נמצא ב: רמז(לקרוא כתבות בתחום המיחשוב  •

 .)מחשביםב

 זה נמצא ynet-ב, בריאותבוואלה זה נמצא ב: רמז(לקרוא כתבות בתחום הבריאות  •

 .)+בריאותב

 .לראות את תחזית מזג האוויר •

 .)מפות: רמז( ברחוב דיזנגוף בעיר תל אביב 10וא את בית מספר למצ •

 .)מילון: רמז(לאנגלית " נימוסים"לתרגום את המילה  •

 .)יהדות זה תחת ynet -ב: רמז(לדעת את מועדי הדלקת הנרות  •

 או win win זה נקרא ynet-ב, לוחותבוואלה זה תחת : רמז(לקנות מקרר יד שנייה  •

 .)יד שנייה
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  וארגונו חיפוש מידע באינטרנט:דהיחיסיכום ה

 ,מודרכים יקרים

 . במהלך השיעור ליד המיומנויות שלמדתם ותרגלתםאנא סמנו 

 !  מה שלא הספקתם תוכלו ללמוד בשיעור הבא,אל דאגה

 . שיעורי ביתהכין לתרגל ולושכחת לא

 עמוד מיומנויות נושא

  שימושוןולדעת מה שימושונים

  השימושונים הגדולים בישראל באתריהשתמשלהיות מסוגל ל 

172 

172–175

 להיות מסוגל להציג את רשימת המועדפים  מועדפים

 גל להוסיף דף לרשימת המועדפיםולהיות מס 

 ה ברשימת המועדפיםילהיות מסוגל לפתוח תיקי 

176 

178–179 

177–178

  פורטלולדעת מה  פורטלים

 להיות מסוגל להבחין בין שימושון לפורטל 

181 

181 

ועי מנ

 חיפוש

 להיות מסוגל לחפש 

 להיות מסוגל לחפש בתוך התוצאות 

 להיות מסוגל למקד את החיפוש 

 להיות מסוגל לחפש תמונות 

183 

187 

186–187 

188–189

  פורוםולדעת מה  פורומים

 רשם לפורוםילהיות מסוגל לה 

 להיות מסוגל להגיב להודעה בפורום 

 להבין את תפקידו של מנהל הפורום 

 פורומיםלחפש מידע ב 

195–196 

199–200 

198–199 

202 

205 

 אחרת ידת לימודאו ליח, תקשורת באינטרנט ,כעת אתם מוזמנים להמשיך ליחידה הבאה

 . ללמודשברצונכם

 !בהצלחה
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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
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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



 

 הכרת המחשב והאינטרנט–אזרחות דיגיטלית 

    
 

 226 תקשורת באינטרנט

 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
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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
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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
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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



 

 הכרת המחשב והאינטרנט–אזרחות דיגיטלית 

    
 

 231 תקשורת באינטרנט

 :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
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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 



 

 הכרת המחשב והאינטרנט–אזרחות דיגיטלית 

    
 

 241 תקשורת באינטרנט

 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  



 

 הכרת המחשב והאינטרנט–אזרחות דיגיטלית 

    
 

 248 תקשורת באינטרנט

 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  



 

 הכרת המחשב והאינטרנט–אזרחות דיגיטלית 

    
 

 254 תקשורת באינטרנט

  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
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 שירותים מקוונים –אינטרנט 

 
 נאוה גלעד    וניהולוזום הפרויקטיי

 נאוה גלעד ו מיכל הס  פרויקטהליווי 

 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  תעריכה לשוני



 

 הכרת המחשב והאינטרנט–אזרחות דיגיטלית 

    
 

 258  שירותים מקוונים–אינטרנט 

 המוצעים כרות והתנסות בשירותיםיה: היחידה מטרות
 באינטרנט

עמוד פירוט נושא

261 משרדי הממשלהשמספקים שירותים  ן זמיממשל

 בעיקר בנושא ,הרשויות המקומיותשמספקות שירותים  שירותי רשויות מקומיות

 תשלומים

270

271 מקוםלהגיע למקום ולהגיע ממקום ל מפות והתמצאות

 לא תהיו בריאים –פורטלים של בריאות באינטרנט  שירותי בריאות

 אבל תדעו המון, בהכרח

274

276 ניהול חשבון הבנק מהכורסה –ביתית שירותי בנקאות  שירותי בנקאות

צרכנות ברשת והשוואת 

 מחירים

277 סוגי מכירות והימנעות מטעויות, טקניות באינטרנ

282 חדשות החמות ואיך הן מוצגותהיכן נמצאות ה חדשות

 שתסב לכם קרב אזרחים ותיקיםעבודה והתנדבות ב עבודה והתנדבות

 אושר

283

284 יםבתמונות ובצליל –להיזכר בילדות  נוסטלגיה

285 אזרחים ותיקיםכרויות במיוחד ליה כרויותיה

287 חיפוש לימודים באמצעות האינטרנט ולימוד באינטרנט לימודים והשכלה
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  מקווניםםשירותי

 הקדמה

ם המקוונים לאחד מהיתרונות הגדולים של השירותיבצד המידע והתקשורת נחשבים 

לקבלת דרכים במיוחד ,  באינטרנטהניתניםם שירותימגוון נציג בשיעור זה . האינטרנט

נתוודע לתחום הקניות כמו כן  . ומוסדות ציבור בדרך מהירה ויעילהממשלם מול גופי שירותי

 .באמצעות האינטרנט

 יתרונות השירותים המקוונים

בריאות וגופים עסקיים רבים , תרבות, ממשלגופי 

מנקודת . ם באמצעות האינטרנטשירותימציעים מגוון 

ם באמצעות שירותימבטם של הגופים הללו מתן 

 לחיסכון משמעותי מביאהאינטרנט מייעל את השירות ו

). 'ניירת וכד, משרדים, משכורות(בעלויות התפעול 

ם המקוונים לשירותי, הצרכנים,  שלנומנקודת המבט

 :יתרונות רבים

השירות בו ניתן ש אין צורך להגיע למקום – חיסכון בזמן נסיעה והמתנה בתורים 

 . שלנותורבהמתנה לזמן יקר בזבז ואין צורך ל

 לקבל אפשרי האינטרנט שירות את – אין הגבלה לשעות העבודה ולשעות קבלה 

אין הגבלה לשעות פתיחה של סניפים .  ימים בשבועשבעהבכל שעות היממה 

 .שבדרך כלל מקבילים לשעות העבודה שלנו, שעות קבלה של פקידיםלו

אנו זקוקים ,  כשאנו רוצים לקבל שירות מסוים– מידע מלאמאפשרים לנו לקבל  

מי , אילו תעודות יש להציג לצורך קבלת השירות, למשל. למידע מלא על השירות

ענה באופן מלא י נלא תמיד, אם נפנה בשאלות לפקידים. 'זכאי לקבל את השירות וכד

כים ישאנחנו צרפעמים רבות נגלה . לו פעולות אנו מצופים לבצעיולא נבין בדיוק א

 .לחזור הביתה כדי להביא מסמך או תעודה וחוזר חלילה

י מתן ל ידרותים מקוונים עי גופים רבים מעודדים את השימוש בש– חיסכון בכסף 

תנאי ריבית , הנחה במחיר, ביטול עמלות שירות/הנחה: הטבות למקבלי השירות

 .'טובים יותר וכד
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ים הדורשים שירותיש . באמצעות האינטרנט לקבל אפשר םהשירותי לא את כל :שימו לב

 הגם במקרים אל, עם זאת. הצגת תעודות ומסמכים או חתימה אישית בפני פקיד, הזדהות

 : כמו למשל,כדאי לבדוק באינטרנט פרטים שיחסכו לנו זמן וטרחה

 ? מסמכים ותעודות יש להציגלואי •

 ?מי רשאי לקבל את השירות •

 ?מהן שעות הקבלה •

 ?ירות טלפוני לקבל שאפשרהאם  •
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  ן זמימשלמ

 

 ?מהם שירותי ממשל זמין

כמו קבלת , שירותי ממשל זמין הם שירותי ממשלה מקוונים הזמינים עבורכם באינטרנט

 .מילוי טפסים וביצוע תשלומים, מידע

 :היתרונות של שירותי הממשלה באינטרנט

 .כל ימות השבוע ללא הגבלה,  שעות ביממה24 – זמינים כל הזמן •

בלי נסיעות ובלי עמידה ,  את הפעולות תוכלו לבצע בנוחות בביתכם–  זמןחוסכים •

 .בתור

כך .  כל המידע הדרוש לביצוע הפעולה מרוכז במקום אחד– ים מידע מלאמספק •

ח אילו טפסים יש לצרף לבקשה ולאן לשלו, תוכלו לדעת מי זכאי לקבל את השירות

 .אותם

: בחלקם ניתנת הטבה,  כדי לעודד את השימוש בשירותים באינטרנט– חוסכים כסף •

 .'תשלום ללא עמלה וכו, הנחה במחיר השירות

 ?מקווניםההיכן תמצאו את השירותים 

לכל משרדי הממשלה יש אתר אינטרנט שבו תוכלו למצוא מידע ושירותים שאפשר לבצע 

מערך ממשל זמין , כמו כן. תחומי הפעילות של המשרדכמו מילוי טפסים ותשלומים ב, באתר

האוסף מידע ושירותים מאתרים של משרדי ממשלה , )il.gov) il.gov.wwwמנהל את אתר 

 .לפי נושאים ולפי קהל היעד, ורשויותיה ומרכז אותם באופן נגיש

 gov.ilאתר 

את כל אחת . ו למצוא מידע ממשלתי בשתי דרכים שונותתוכל) il.gov) il.gov.wwwבאתר 

 :מהן תוכלו למצוא כבר בסרגל הניווט בראש הדף

 .איתור מידע לפי המשרד או הרשות הממשלתית שאליו הוא שייך .1

 .איתור מידע לפי הפעולה שתרצו לבצע או לפי הנושא .2
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מוש במאגרי לאופן השי.  תמצאו גם מאגר של טפסים ותשלומים ממשלתייםgov.ilבאתר 

 .המידע האלה נגיע מאוחר יותר בהדרכה

 תוכלו לראות איך אפשר להגיע לכל אחד מסוגי המידע שצוינו למעלה בתרשים המצורף
 . של האתרמדף הביתישירות 

 

 מוצאים מידע על משרדי הממשלה

:  בהקלדת הכתובתgov.ilתוכלו לגלוש לאזור משרדים ורשויות באתר 

http://www.gov.il/firstGov/topNav/OfficesAndAuthorities 

רשויות , באזור זה תמצאו שלוש לשוניות שיאפשרו לכם לבחור בין רשימת משרדי ממשלה

לכל גוף ממשלתי יש דף המרכז את השירותים המקוונים . ומוסדות או רשויות מקומיות

 .והנפוצים שהוא עוסק בהם

בתיבות אלו תמצאו במהירות . המסךשימו לב גם לשורת התיבות שיופיעו בצד השמאלי של 

ואת הטפסים והתשלומים הנפוצים ביותר מכלל , מידע על אופן הפנייה למשרד הממשלתי



 

 הכרת המחשב והאינטרנט–אזרחות דיגיטלית 

    
 

 263  שירותים מקוונים–אינטרנט 

תמיד תוכלו לצפות ברשימה המלאה באמצעות לחיצה על כפתור . הטפסים של המשרד

 .טפסים נוספים בנושא

 

 מוצאים מידע על שירותים של משרדי הממשלה

 תוכלו לעשות זאת באחת משלוש ,בו הוא עוסקשנושא דע לפי האם ברצונכם למצוא מי

 :דרכים

 בנושא בריאות ומידע מידע: לדוגמה.  שאליו הוא משתייךהנושאאיתור מידע לפי  .1

 .בנושא חוק ומשפט

 מידע ושירותים המחולקים לפי צרכים של ציבור – קהל היעדאיתור מידע לפי  .2

 .והוריםעולים , גמלאים וגיל הזהב: לדוגמה. מסוים

 המדריכים מרכזים מידע על תהליך או על מצב בחיים ומסבירים את – מדריכים .3

על תשלומים , במדריך תמצאו גם מידע על טפסים. ההתנהלות מול משרדי הממשלה

 .ועל דרכי ההתקשרות עם הגופים השונים
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 gov.ilאיתור מידע באתר : תרגיל

 .ודת אזרח ותיקבתרגיל זה ננסה למצוא באתר כיצד להנפיק תע

 .מדריכים ובחרו בgov.ilהיכנסו לאתר  .1

שימו לב שהמדריכים בדף . אתרו את המדריך לקשישים ובני גיל הזהב והיכנסו אליו .2

 .מסודרים על פי קטגוריות

עכשיו בחרו בנושא שתחתיו תצפו למצוא מידע על תעודת אזרח . נכנסתם למדריך .3

 .מקומות שוניםהתעודה מעניקה לנושאיה הטבות ב: רמז. ותיק

 דף המדריך בנוי כך שמצד ימין יופיעו הנושאים העיקריים שהמדריך עוסק ,שימו לב

, מצד שמאל תמצאו כלים. לחיצה על נושא תעביר אתכם לדף העוסק בו. בהם

 .טפסים ותשלומים הקשורים לנושא שבו עוסק המדריך

שו בגלילה כדי השתמ. כל דף במדריך מחולק לכותרות משנה המציגות מידע ספציפי .4

 .לנוע לאורך הדף ולאתר את הכותרת העוסקת בהנפקת תעודת אזרח ותיק

 טפסים

מילוי . מאגר הטפסים הממשלתי כולל טפסים ממשלתיים ומבחר טפסים של רשויות מקומיות

. טופס באתר והדפסה שלו יסייעו לכם להגיע מוכנים לקבלת השירות במשרד הממשלתי

ותיחסך מכם הפנייה , לשלוח את הטופס ישירות דרך האתרבחלק מהמקרים תוכלו גם 

 .ללשכת השירות של המשרד הממשלתי

, טופס לשינוי כתובת בתעודת הזהות, טופס חידוש דרכון: בין הטפסים שתוכלו למצוא במאגר

 .טופס תביעה לקצבת זקנה במוסד לביטוח לאומי ועוד

 gov.ilחיפוש טפסים באתר 

 :א בכתובתמאגר הטפסים הממשלתי נמצ

htm.formsindex/forms/firstgov/il.gov.www://http . תוכלו להקליד את הכתובת ישירות

 המופיע טפסים וללחוץ על הכפתור gov.ilלשורת הכתובת בדפדפן שלכם או לגלוש לאתר 

 :מנוע החיפוששנפתח תמצאו את במרכז הדף . בכתום בצד שמאל

באפשרותכם לבחור לחפש טפסים ממשלתיים או טפסים של רשויות , שימו לב •

 .מקומיות באמצעות לחיצה על הלשונית המתאימה
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אינכם צריכים להזין את השם . טקסט חופשיהזינו את שם הטופס בשדה שבו רשום  •

 .תאמה חלקיתמנוע החיפוש יציע לכם אפשרויות מתאימות גם לפי ה; המלא

 .תוכלו לצמצם את התוצאות אם תבחרו לאיזה משרד ממשלתי שייך הטופס •

ייתכן שהטופס שאתם מחפשים . שימו לב שבראש הדף מופיעים כמה טפסים נפוצים •

 .נמצא שם

בטבלה מתחת יופיעו כל הטפסים . חפשלאחר שהכנסתם את הפרטים לחצו על כפתור 

 .המתאימים לנתונים שהכנסתם

 

 טפסים השונים הקיימים במאגרסוגי ה

 :יש שני סוגי טפסים שונים במאגר הטפסים

 כדי לקבל את ם באופן ידני ולהגישםלמלא,  במחשבםטפסים שניתן להדפיס .1
 : טפסים מסוג זה יסומנו כך. השירות המבוקש

 

 כדי לצפות בהם .PDFחלק מהטפסים להדפסה הם בפורמט שנקרא , שימו לב

אם לא התקנתם בעבר את . Acrobat Readerכנה בשם ולהדפיסם יש להוריד תו

 :ולבצעו את הפעולות הא, התוכנה על המחשב

 . לדף שבו נמצא מאגר הטפסיםgov.ilהיכנסו לאתר  

 .Get Adobe Reader  הכפתורבתחתית הדף לחצו על 

 . ועקבו אחר ההוראותDownload  הכפתורלחצו על 

 .יל מחדש את המחשבתתבקשו להפעשתכן יבסיום ההתקנה י, שימו לב 
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ובחלק מהמקרים גם ,  למלא בהקלדה במחשבאפשרש טפסים מקוונים .2

 : טפסים מסוג זה יסומנו כך. לשלוח ישירות לגוף המטפל דרך המחשב

. טפסים מקוונים יכולים לכלול גם תשלום שאפשר לבצע בכרטיס אשראי

 את האגרה תוכלו למלא את פרטיכם בטופס ולשלם, לדוגמה אם תרצו לחדש דרכון

והדרכון המחודש יישלח , כל הפרטים יועברו ישירות למשרד הפנים. בכרטיס אשראי

 . לכתובת שלכם

 :תוכלו להיעזר בסרטון המודרך בכתובתכדי ללמוד על מילוי טפסים מקוונים 

html.rtsta/flash/prod/il.gov.forms://http. 

 

 ?כיצד ממלאים טופס מקוון באתר: תרגיל

ודאו שהתקנתם את תוכנת הטפסים , לפי שאתם ניגשים לתרגיל מילוי טופס מקוון

 באמצעות gov.ilאת התוכנה אפשר להוריד בתחתית דף מאגר הטפסים באתר . במחשבכם

 .הורד תוכנהסימון מערכת ההפעלה והדפדפן שברשותכם ולחיצה על כפתור 

 . מהתיבה בצד שמאלטפסים ובחרו בgov.ilהיכנסו לאתר  .1

 .חפש ולחצו על חידוש דרכוןבתיבת החיפוש הקלידו את המילים  .2

 ולחצו על בקשה לחידוש דרכון לבגירמצאו בתוך תוצאות החיפוש את האפשרות  .3

 .הסימן של טופס מקוון

ס  מקוון שימו לב שבשלב זה תוכלו לבחור לראות דף המסביר לכם כיצד למלא טופ .4

אתם יכולים לראות את ההסבר באמצעות לחיצה על הקישור או לדלג על ההסבר 

 .מעבר ישיר לטופסוללחוץ על הכפתור 

בדקו מה קורה אם אתם , נסו למלא את השדות השונים, עקבו אחר ההוראות בטופס .5

 .מנסים להמשיך לשלב הבא בלי למלא את כל השדות

 .שוט לסגור את הדףאם סיימתם לבדוק את הטופס תוכלו פ .6

כשתנסו לסגור את הדף תופיע הודעה שמעדכנת אתכם כי התחלתם למלא את  .7

אם אתם רוצים לצאת מהטופס בלי לשמור . הטופס אולם לא שמרתם את השינויים

 .OKאת הפרטים לחצו על כפתור 
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 תשלומים

דים שירות התשלומים הממשלתי מאפשר לכם לבצע תשלומים עבור מגוון גדול של משר

קנסות משטרה ובתי , רשות המיסים, המוסד לביטוח לאומי: לדוגמה(ורשויות ממשלה 

 .ולעתים בהעברה בנקאית, התשלום מתבצע בעיקר בכרטיס אשראי). משפט

 הקלידו לדפדפן את הכתובת il.govלכניסה לדף שירות התשלומים באתר 

ecom/firstgov/il.gov.www//:http/ או היכנסו לאתר il.gov תשלומים ולחצו על הכפתור ,

 . המופיע בכתום בצד שמאל

 תמצאו הדמיה של תהליך התשלום שתכיר לכם את gov.ilבאתר 

לצפייה בהדמיה לחצו . מערכת התשלומים והשירות שהיא נותנת

  :בראש הדף על הכפתור

 

 gov.ilחיפוש תשלומים באתר 

וכלו למצוא תשלומים בשירות התשלומים הממשלתי באמצעות מנוע החיפוש או דרך ת

 .המשרד הממשלתי שאליו שייך התשלום

אינכם צריכים להזין את . טקסט חופשיהזינו את שם התשלום בשדה שבו רשום  

 . מנוע החיפוש יציע לכם אפשרויות מתאימות גם לפי התאמה חלקית;השם המלא

 . התשלוםשייךצאות אם תבחרו לאיזה משרד ממשלתי תוכלו לצמצם את התו 

ייתכן שהתשלום ; שימו לב שבראש הדף הצפנו עבורכם כמה תשלומים נפוצים 

 .שאתם צריכים נמצא שם
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, שימו לב. תוכלו לראות אילו תשלומים קיימים לפי התיבות הקיימות בתחתית הדף, כמו כן

 שם התשלום תפתח את התשלום בחלון לחיצה על. כל תיבה מייצגת משרד או גוף ממשלתי

 .חדש

 

 ? כיצד משלמים

 :תהליך התשלום מורכב משלושה שלבים עיקריים

בזמן ביצוע תשלום עבור חידוש , לדוגמה.  בהתאם לתשלוםהזנת הפרטים המזהים .1

הפרטים המזהים יהיו מספר הרישיון ומספר תעודת הזהות של בעל , רישיון נהיגה

 .ר יכולים להידרש פרטים אחריםעבור תשלום אח. הרישיון

 בדף זה יוצגו בפניכם הפרטים על התשלום שאתם רוצים – התשלוםהזנת פרטי  .2

באמצעות כרטיס , פה תוכלו לבחור כיצד ברצונכם לשלם. לבצע והסכום שיש לשלם

תשלום באמצעות העברה בנקאית , שימו לב. אשראי או באמצעות העברה בנקאית

ותי האינטרנט של הבנק שלו וביקש במפורש שתהיה לו מיועד רק למי שמנוי לשיר

 .דרך האינטרנט' אפשרות לבצע העברה לצד ג

 . בשלב זה עליכם להקליד את פרטי כרטיס האשראי ובעל הכרטיס– תשלום .3

 עם סיום התשלום בהצלחה תקבלו אישור על התשלום – קבלת אישור על התשלום .4

 .ותוכלו להדפיסו או לשמור אותו במחשבכם

 טחון ופרטיות בביצוע תשלומים ברשתבי

כל פרטי התשלום והמשלם נשמרים . שירות התשלומים הממשלתי הוא מערכת מאובטחת

פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצע התשלום . באופן מאובטח שאינו ניתן לגישה מבחוץ

: תוכלו לקבל מידע נוסף על אבטחה בתשלומים בכתובת הבאה. אינם נשמרים בשום מקום

0=he&err=&lng209=aspx?vid.Security/Voucher/il.gov.ecom://http. 
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ם מסרתשימוש לרעה בפרטים שאת הסיכון לבאפשרותכם לצמצם עוד יותר , עם זאת

 : כללים פשוטיםכמהבאמצעות שמירה על 

דפים או קבצים עם פרטי כרטיס האשראי שלכם על המחשב או אל תשאירו  •

 .בסביבתו

אם מתקשר אליכם אדם . אל תמסרו את מספר כרטיס האשראי שלכם לאיש •

, המזדהה כנציג משרד ממשלתי ומבקש מידע עליכם או על אמצעי התשלום שלכם

נתקו את השיחה , בקשו לחזור אליו, במקום זאת. אל תמסרו את הפרטים האלה

התקשרו למספר הטלפון של הסניף או המוסד הממשלתי כפי שהוא מופיע במידע ו

 .הרשמי

מופיעים , המציינים כי האתר מאובטח, ודאו כי הסימן של מנעול או מפתח צהוב •

 .בתחתית דף הדפדפן לאורך כל תהליך התשלום

: כתובתב" יותר חכמים מהאינטרנט"תוכלו לקבל מידע מעודכן ותמיכה בנושא גלישה בטוחה 

il.org.safe.www://http, שהוקם ביוזמה משותפת של איגוד האינטרנט הישראלי ושל 

שימושית תוכלו להיעזר לקבל עזרה טכנית וכלים להתמודדות רגשית או כדי . חברת בזק

 : או לבקר בכתובת :בכפתור המצוקה

/284/view/content/il.org.safe.www://http 

טיפים נוספים על גלישה בטוחה באתרי תשלומים ומסחר אלקטרוני תוכלו למצוא במדריך 

:  בכתובתil.govבאתר 

SSECommerce/General/SafeSurfing/FirstGov/il.vgo.www://http  
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 י רשויות מקומיותשירות

 

 אפשרדרך האתר הזה . il.co.u4city.wwwשער השירותים לרשויות המקומיות נמצא באתר 

 .חינוך ותיק תושב, להגיע למגוון השירותים של הרשות המקומית כמו תשלומים

 תשלומים

אינו מחייב הרשמה כמנוי , אינו כרוך בתשלום מקומית לרשות הכםשירות תשלום חשבונותי

התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות . ומתאפשר ללא התקנת תוכנה

 .העברה בנקאית

 תיק תושב

 .שר לתושב לקבל תמונת מצב אישית על יחסיו עם הרשות המקומיתשירות המאפ
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 פות והתמצאותמ

הפתרון הוא לחפש ?  אליוהו ולא יודעים איך להגיעמה עושים כשרוצים לנסוע למקום כלש

 .מפות באינטרנט

 .il.co.abmaps.wwwנמצא בכתובת מאוד אתר מפות שימושי 

אפשר גם . אליו רוצים לנסועשבאתר זה אנחנו יכולים לחפש את מסלול הנסיעה למקום 

 .ול נסיעהלמסור מידע לתוכנה כמו כתובת מוצא וכתובת יעד והתוכנה תצייר בשבילנו מסל

 מציאת כתובת במפה

 .il.co.abmaps.wwwגלשו לאתר  .1

, מספר, מוצא הקלידו רחוב/בשדה כתובת .2

אם . תל אביב, 17, בן גוריון: למשל. עיר

לחצו על , לא נוחה לכם שיטת הקלדה זו

 . ומלאו את השדותמפוצל

 בהמשך הצגלחצו על  .3

כדי להציג את , לשדה

 .המפה

 .די להגדיל או להקטין את המפהלחצו על המחוון שמשמאל כ .4

 

 ?איך מזיזים את המפה

 .מציבים את סמן העכבר על המפה עד שיהפוך ליד  .1

 .אחורה/קדימה, שמאלה/לוחצים בעכבר וגוררים את העכבר ימינה .2

2
3

4
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 שנייהנקודה מציאת נתיב מנקודה אחת ל

 .il.co.abmaps.wwwגלשו לאתר  .1

אם לא . תל אביב, 17, בן גוריון: למשל. עיר, מספר,  הקלידו רחובמוצא/כתובתבשדה  .2

 . ומלאו את השדותמפוצללחצו על , נוחה לכם שיטת הקלדה זו

אם לא . תל אביב, 40, דיזנגוף: למשל. עיר, מספר,  הקלידו רחובכתובת יעדבשדה  .3

 . ומלאו את השדותמפוצללחצו על , נוחה לכם שיטת הקלדה זו

שימו לב שהמסלול מיועד לכלי רכב . פהכדי להציג את המ,  בהמשך לשדההצגלחצו על  .4

 .ולא להולכי רגל

 תור מסלוליאל תרגיל

 .סניף הבנק המקומיול מביתכם ל את המסלאתרו

 

 אופן הצגת המפה

. צלומי אוויר או בצורה משולבתתבצורת ,  להציג את האזור המבוקש בצורת מפהאפשר

 .ו ז לחצנים המיועדים למטרהשלושהבחלק העליון של החלון יש 

 
 משולב ירו אווםצלת המפ
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 שכבות מידע במפות

 סניפי, תחנות משטרה:  כמו,שכבות המידע מאפשרות לנו לאתר מידע חשוב על גבי המפה

 .חניוניםובתי קולנוע , דואר

עליכם לאתר את . בדרככם לחבר דואר סניףת וב לעבור בבית מרקחםמעוניינינאמר שאתם 

 ." דוארסניפי"ו" בתי מרקחת"בקש לראות ולגר החבר בו שקום המסלול מהבית שלכם למ

 תור מידע על המפהיאל תרגיל

 .il.co.abmaps.wwwגלשו לאתר  .1

אם לא . עיר, מספר, רחוב:  הקלידו את הכתובת שלכם במבנהמוצא/כתובתבשדה  .2

 . ומלאו את השדותמפוצללחצו על , נוחה לכם שיטת הקלדה זו

אם שיטת . עיר, מספר, רחוב: ת כתובת החבר במבנה הקלידו אכתובת יעדבשדה  .3

 . ומלאו את השדותמפוצללחצו על ,  אינה נוחה לכםהקלדה זו

שימו לב שהמסלול מיועד לכלי . כדי להציג את המפה,  בהמשך לשדההצגלחצו על  .4

 .רכב ולא להולכי רגל

הגדילו או הקטינו את המפה כדי  .5

 .שתתאים לכם

 .מין מצד ישכבות מידעלחצו על  .6

סמנו בלחיצה על תיבת הסימון את  .7

 .הפרטים שברצונכם לראות

 .מצאו את הפרטים במפה .8

 תרגיל

 .כנסת באזור מגוריכםתי ה את באתרו .1

של  את אתר המפות הוסיפוו" התמצאות "בשםמועדפים תיקייה חדשה ל הוסיפו .2

abmaps. 

6
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 בריאותשירותי 

 ?להציע לנו בענייני בריאותיכול מה האינטרנט 

 .צות עם מומחים בפורומיםהתייע •

 .מושגים ברפואהואינדקס תרופות ,  כגון כתבות,מידע רפואי •

 ).כולל המלצות של מטופלים (עמםדרכים להתקשרות ושל רופאים שמות  •

כל  . באתרי קופות החולים–ם שירותיומידע על  תוצאות של בדיקות, הזמנת תורים •

י ולבצע פעולות באמצעות קופות החולים מאפשרות ללקוחותיהם לקבל מידע איש

מעקב אחר ביקורים אצל , זימון תורים, קבלת תוצאות בדיקות מעבדה: האינטרנט

. כדי לקבל את השירותים הללו יש לבצע תהליך של הצטרפות לשירותים .רופאים

 ההצטרפות מבוצעת בסניפים תוך שנציגי הקופה ,שמדובר במידע רפואי חסוימשום 

 .סיסמהוסרים לידיו את ה ומתמזהים את הלקוח אישי

 כרות עם אתר קופת החולים שלכםי התרגיל

קופה  על סוגי השירותים המקוונים שהו וקראכם לאתר קופת החולים שלוהיכנס .1

 . לשירותמעניקה ועל תהליך ההצטרפות

 .מרו את אתר קופת החולים במועדפיםש .2

 .סיסמהגשו אל סניף קופת החולים שלכם לקבלת שם משתמש ו .3
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 ים שונים בנושא רפואהראת

il.co.ynet.www מדור בריאות+ 

תחום ים במונחרופאים וגם , מחקרים, ותאפשר לחפש תרופהמ ,ynet מנוע החיפוש של אתר

 .רפואהה

il.co.rofe.www 

 .שונים ברפואהעוסקים בתחומים האפשר למצוא רופאים מזה  ייעוצי אתר

il.co.doctors.www 

שכתבו , בריאות ואורח חיים,  פרטי מידע בנושא רפואה למצוא מאות אלפיאפשרבאתר 

מעל  באתר .כתבות ותכנים חדשים נוספים לאתר מדי יום ביומו. מיטב המומחים הרפואיים

פורומים מנוהלים על ידי רופאים ה. רפואה ואורח חיים, מגוון נושאי בריאותומים ב פור120

 . בארץבתי החוליםבביניהם מנהלי מחלקות , ומומחים בכירים

com.tevalife.www 

רפואה , רפואה קונבנציונלית, עוסק במגוון רחב של נושאים בתחומי בריאותהפורטל ייחודי 

 .סגנון ואיכות חיים, רפואה אלטרנטיבית, משלימה

 

 כרות עם פורום רפואי באתר קופת חוליםי התרגיל

 .כםאתר קופת החולים שלהיכנסו ל .1

 .forums/il.co.tapuz.www://phttרפואי היכנסו לפורום בנושא  .2

 .קראו את ההודעות השונות בפורום .3

 .מסוימת שעניינה אתכםהודעה שלחו תגובה ל .4
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ידע על מצבממידע בנקאי

 החשבון

פעולות

בחשבון

 השקעות

 הלוואות

כרטיסי אשראי

 משכנתאות

 שירותים בנקאיים

 

  

 

 

  באינטרנט בנקים

הבנקאות . האינטרנט לקבל דרך  אפשריהםשמספקים הבנקים ללקוחותמידע וה מהשירותים חלק

 .ובמקומות העבודה אינטרנט בביתיומי הגובר בממשתלבת בשימוש היו באינטרנט

לבדוק ,  המאפשרים ללקוחותיהם לקבל מידע בנקאי כללייםאתריש לכל הבנקים הגדולים בישראל 

, המחאותהזמנת פנקסי , ביצוע תשלומים, קנייה ומכירה: לבצע פעולות בחשבוןואת מצב חשבונם 

 .עודהלוואות וקבלת 

תהליך ההצטרפות שונה . של הצטרפות לשירותיםכדי לקבל את השירותים הללו יש לבצע תהליך 

 . ונעשה בסניפיםמבנק לבנק

 לקבל על כך מידע באתר אפשר. העמללא תשלמו חלק מהפעולות שתבצעו דרך האינטרנט על 

 .ני שלוטלפודרך השירות האו של הבנק 

 הכרת השימוש באתר הבנק שלכםל תרגיל

 .כם לאתר הבנק שלויכנסה .1

תהליך והתנאים להצטרפות הוכלו לקרוא על ת שם – פותהצטר על הקישור לחצו .2

 .לקבלת שירותים בנקאיים באינטרנט

"). הצטרפות"בדרך כלל יימצא הקישור בעמוד  (הדגמהאתרים הבנקאיים יש קישור בכל ה .3

 .תים השונים הניתנים במסגרת האתרקישור זה מוביל לסרטוני הדגמה של השירו

 .צפו באחת ההדגמות ובצעו אותה .4

 .רו את אתר הבנק במועדפיםשמ .5
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 קניות באינטרנט

בחלק .  לרכוש באמצעות האינטרנטאפשרכמעט כל מוצר . אתרי קניותהמון יש אינטרנט ב

 .אבל בכל חנות באינטרנט תהליך הקנייה דומה, זה של השיעור נתחיל בקניות בסופרמרקט

 : שלביםכמהכזה מונה כל תהליך 

 .חיפוש מוצר .1

 .ניותהמוצר לסל הקוספת ה .2

 .1חזור לסעיף  –לא סיימת את הקניות , 4עבור לסעיף  –אם סיימת את הקניות  .3

 .)איסוף עצמי/ משלוח (קביעת אופן קבלת המוצר  .4

 .תשלום .5

 קניות בסופרמרקט

ועד פיצה  ממקררים –קניות באינטרנט הן דבר שבשגרה עבור רבים מצרכני המערב 

העסק מתנהל עדיין , כידוע, בישראל. ר טוב יותרמחי לרוב תמורת, ונ ותקגלשורק ת. וגרביים

 . עלינו לא יעבדו,בודקים שבע פעמים, אנחנו ספקנים. בעצלתיים

לחצו על ,  כשאתם נתקלים במוצר או שירות.רכישה הוא למעשה ניווט בחנות/תהליך הקנייה

  .)"קניותהסל "או ( "עגלת הקניות" לתיתוסף אוטומטי המוצר ו–" הוסף לסל" או "קנה"

ובו  עברו לדף החשבוןו ות)או כיתוב דומה( "לקופה" באתר לחצו על איסוף המוצריםבסיום 

אתם ממלאים את פרטי . מוצריםקופה אפשר גם להסיר ב. תשלוםההמוצרים וסך  פירוט

 .והמוצרים בדרך אליכם –המשלוח וכמובן את פרטי כרטיס האשראי 

 

 כרות עם אתר קניות באינטרנטיהל תרגיל

 .il.co.shufersal.wwwתר שופרסל בכתובת נסו לאהיכ .1

 .הקלידו שם של מוצר בשדה החיפוש .2

 .חפשלחצו  .3

אותה תרצו שקבעו את הכמות , בעמוד תוצאות החיפוש בחרו את המוצר הרצוי .4
 .נות והוסיפו את המוצר לסל הקניותלק
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 . מוצריםכמהבחרו עוד  .5

 )נמצאת בצד ימין בחלון (עגלת הקניות שליראו איך  .6

 .תמלאתמ

 .לתשלום בקופהלחצו  .7

 השוואת מחירים 

. 'וכד מתנות, ריהוט, מוצרי פרפומריה,  מוצר חשמלי–נאמר שאנחנו רוצים לקנות מוצר אחר 

 ?כיצד נדע שאנחנו קונים במחיר הזול ביותר? כיצד נחליט היכן לקנות

קניות אתר זה סורק את רוב אתרי ה. il.co.zap.www : לאתר השוואת מחיריםהיכנסו .1

 .המחיריםבין  תוך שהוא משווה ,הישראליים ברשת ומציג לנו את תוצאות החיפוש

 . לרכושורצתאותו שמוצר בחרו  .2

 .לחצו על הקטגוריה המתאימה למוצר .3

נתון  בחרו את ה.מאפייני מוצרומחיר ,  כגון יצרן,יםנתונ כמהתוכלו לחפש מוצר לפי  .4

 .ת החיפוש ומשם להשוואת מחיריםעל פיו תרצו לבצע חיפוש והגיעו לעמוד תוצאוש

 :יש לשים לב לכמה נקודות חשובות באתר

 .מחיר המשלוחמהמחיר הסופי נגזר ממחיר המוצר ו 

, ם לרכושכאותו ברצונשלקבל תמונה לגבי המוצר לכם  מאפשר – ביקורות על המוצר 

 אתת מניסיונם של גולשים שכבר רכשו אותו ופרסמו את דירוגם וליהנושכן ביכולתכם 

 . מומלץ גם במקרה זה לקרוא קריאה ביקורתית.חוות דעתם המקיפה על המוצר

 האם היא שומרת על הוראות האתר כל חנות נבדקת על ידי – ביקורות על החנות 

שמירה על , וכן נבדקת רמת השירות שלה במאפיינים כגון שעות פעילות, החוק

 עלהיא נבדקת גם . רמת אבטחת האתר וזמינות מוקדי השירות, פרטיות הגולשים

 .ם עליהחוות דעתאת  שחלקם מפרסמים,  שרכשו באותה חנותגולשיםידי ה

7
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 כמו השוואת מחירים ובדיקה ,בעת קנייה באינטרנט כדאי להפעיל עקרונות צרכניים מוכרים
 .קנייה רגילהבקיימות  יש גם כמה סכנות שאינן אך, שיש אחריות למוצר

 טעויות שכדאי להימנע מהן

 את מספר מקלידיםלפני שאתם . מצוין?  לקנות באינטרנטהחלטתם
כרטיס האשראי שלכם יש כמה דברים שכדאי לבדוק וכמה טעויות 

 עיון קפדני במידע שמציע האתר יכול להיות .הימנע מהן למומלץש
 :להלן טעויות נפוצות. ההבדל בין רכישה מוצלחת לטרטור יקר

 השוואת מחירים

, DVDסרטי , דיסקים – קרה של מוצרים מסוימיםבמ. ל"בחולא בדקתם אתרים  .1
לפעמים תגלו שגם בתוספת משלוח . ל"בחוכדאי לבדוק גם אתרים  – משחקי מחשב

 .לארץ הם מציעים דיל טוב יותר מהתחרות המקומית

 ? לדעת אם האתר מאובטחאפשרכיצד 

, קנייה דרך אתר לא מאובטח עלולה להסתיים. לא בדקתם אם האתר מאובטח .2
. לכן מומלץ בחום לקנות רק באתרים מאובטחים. בשוד כרטיס האשראי שלכם, כידוע

מפתח שלם או מנעול תלייה שלם בסרגל : כר המקובלים של אתר מאובטחיסימני הה
  https- וכתובת שמתחילה ב התחתון של המסך

 מכירות סוגי 

 

 .ות פומביותמכירות קבוצתיות ומכיר, מכירות אישיות: קיימים שלושה סוגי מכירות
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 מכירה אישית

רואים את ,  או שירותמחפשים מוצר, אתם נכנסים לאתר. זאת צורת המכירה הנפוצה ביותר

 . בדרך אליכםהואאתם רוכשים אותו ו – ואם זה מתאים לכם ,המחיר ואת שאר התנאים

 מכירות קבוצתיות

 שיצטרפו המוצר מוצע במחיר מסוים ובתנאי. מכירה לקבוצה מוגדרת מראש של קונים

שימו לב לכך שלעתים קרובות . לרכישה מספר קונים נוספים כפי שמוגדר באותה מכירה

 .המחיר במכירה הקבוצתית אינו בהכרח זול יותר מהמחיר בקנייה רגילה

  פומביותותמכיר

כל משתתף במכירה .  בשיטת המכרזאו שירותים/ו במכירה פומבית מוצעים לרכישה מוצרים

הזוכים הם מגישי . שאי לראות את ההצעות של האחרים באותו מכרז ורש הצעת מחיריגמ

. שהוקצב למכירה ובמגבלת הכמות המוצעת במסגרת הזמן, ההצעות הגבוהות ביותר

ההצעות הגבוהות ביותר   והןהמוצר במכירה פומבית מוצגים הן המחיר ההתחלתי של

 תקלט אוטומטיההצעה תי, כםהצעת  אתוכשתגיש. הקיימות במערכת בכל רגע נתון

 .תופיע בין ההצעות המוצגותהיא ,  בין הגבוהות בשלב זהכםאם הצעת. במערכת

 קנייה חכמה

 .השוו מחירים 

 .ר המוצר וודאו שהוא מתאים לכםתיאוקראו את  

 .בדקו האם יש אפשרות להחזיר את המוצר ולקבל זיכוי 

 .עלותואת בדקו את אמצעי המשלוח ו 

 . באתר בטוחהקנייההבדקו ש 

 . תיקונים למוצר ולכמה זמןשירותו מי מספק אחריות ובדק 

 .מחיר טוב יותרבהכרח  מבטיחה ינהמכירה פומבית בשיטת מכרז א 
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 ספרים

bookme 

booknet 

dbook 

steimatzky

 ? באתר זאפקנייה חכמהמה זאת 

חיווי זה . בהן הקנייה כדאית ומומלצתש חיווי הניתן על ידי אתר זאפ לחנויות –"  חכמהקנייה"

עומדות הוהוא ניתן לחנויות הזולות ביותר , פציפי פעמים בדף דגם סשלושיכול להופיע עד 

 :להבין היתר בתנאים הא

 . לפחות בדירוג החנות4.5ציון  •

 . במהלך שלושת החודשים האחרוניםדירוג החנות לא הופחת •

 . חוות דעת חיוביותעשרלפחות  •

 .)20%-ת מפחו(אחוז נמוך של חוות דעת שליליות  •

 .רוג החנותי לפחות בד4ציון בלפחות  חודשים שישההחנות מופיעה בזאפ  •

 .לפחות עשרה מדרגים שדירגו את החנות •

 עוד אתרי קניות

, פרפומריה, פרחים, ספרים: ברשת קיימים גם אתרי קניות ייעודיים בתחומים מסוימים

 .םיטואליר וכן אתרי קניות מרכזיים המשמשים קניונים וי,יקה ועודזמו

טרה בלעדית של הצגת מוצרים ושירותים ם הם אתרים הנבנים במייעודיי קניותאתרי 

תהליך ו, לפיכך מטרתם לאפשר הצגה נוחה ומהירה של המוצרים המוצעים. המוצעים לקנייה

 .קנייה ברור ופשוטה

 אתרי קניותשל דוגמות לשמות 

 

 

 

 

 

 

מועד , ים/פרטים על המוצר(לאחר הקנייה שמרו לעצמכם העתק של תנאי הרכישה 

 . אותםאו הדפיסו) 'מחיר וכו, האספקה

 פרחים

zer4u 

flowers4me 

interflora 

 

אתרי קניות מרכזיים

wallashops 

nanashops 

getit 
olsale 

p1000 
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 חדשות

, il.co.ynet.www ,il.co.walla.www: בכל פורטל כללי תוכלו למצוא חדשות

il.co.msn.www ,il.co.haretz.wwwוכד '. 

, כלכלה ועסקים, ספורט, בעולם, בארץ, מדיני-פוליטי: החדשות מחולקות לתחומים כמו

 .חלוקה שלוכל אתר עם ה –בריאות , חינוך, סביבה ומדע, תרבות ובידור

 

 

 Ynetדוגמה מאתר 

כך שזה הזמן להפעיל את , החדשות מכילות בדרך כלל טקסט המשולב עם סרטי וידאו

 .הפרשנויות מהשטחאת לשמוע את הדיווחים ווהרמקולים 
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 עבודה והתנדבות

גם , מי שמחפש לו תעסוקה. תוחלת החיים גדלה בצורה משמעותית בעשורים האחרונים

 .אזרחים ותיקיםוכל למצוא שפע של הזדמנויות המיועדות במיוחד לי, לצורכי פרנסה

רים המציעים שפע "מי שרוצה להתנדב יכול לעשות זאת בעשרות אם לא מאות עמותות ומלכ

את מעניקות למתנדבים הזדמנות לחלוק את חכמת החיים וש, של פעילויות התנדבותיות

 .להסב לכם אושרדשות לחייכם ולהוסיף משמעויות חהתנדבות יכולה . הניסיון שצברו

  גמלאים בחינוך–תכנית ברוקדייל 

 גמלאים –ברוקדייל המתנדבים של תכנית 
 פועלים בבתי ספר במשך שש שעות בחינוך

.  של בית הספרבשבוע בשעות הפעילות

שוטף של הבתפעול ו  שונותבעבודות ומגישים סיוע המתנדבים עוזרים לתלמידים מתקשים

 .ו צמוד של הנהלתבית הספר בליווי

 .html.gav/brookdale/il.ac.biu.www: פרטים על התכנית בכתובת

 ה'באתר מוטקאו עבודה חיפוש התנדבות 

מאגר ההתנדבות מכיל עבודות .  יעזור לכם במציאת מסגרת התנדבותיתה'מוטקאתר 

,  ספרנות,סיוע קהילתי, בטיחות, מחקר, חינוך: ומשימות התנדבות למבוגרים במגוון תחומים

 .קידום בריאות ועוד

 .il.co.motke.www בכתובת ה'מוטקגלשו לאתר  .1

בחרו את הערכים המתאימים בטופס חיפוש עבודה  .2

אם אינכם רואים ( הנמצא בדף הבית ,והתנדבות

 .)יש לגלול כלפי מטה, אותו

 .חפשלחצו  .3

 .עברו על תוצאות החיפוש .4

 .ין אתכםהתנדבות בתחום המעני/ לעיסוקפרטים נוספיםלחצו  .5

3

2
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 נוסטלגיה

בוודאי , עברכםמאם אתם מחפשים משהו או מישהו 

:  בכתובתנוסטלגיה אונלייןאתר בתמצאו אותו 

il.co.nostal.www. 

רוצים להיזכר איך נראה משחיז סכינים או דוכן  •

 ?עיתונים

רוצים לקרוא על ההיסטוריה של מוכרי הקרח  •

 ?ברחובות תל אביב

 ?!)אלא מה, החיוור(ת של הגשש רוצים לצפות בהופעות הראשונו •

 ?רוצים להראות לנכדים איך נראתה פעם מכונית •

 ?"גוגואים" או "דודס"רוצים להיזכר איך משחקים  •

 .נוסטלגיה אונלייןתוכלו למצוא באתר רבים נוספים ופריטים היסטוריים זאת 

 שירים של פעם

 

 בכתובת  בשיר ובזמרנוסטלגיהאתר 

il.org.nostalgia.wwwם עם ניחוח יע שירים עברי מצי

 .של פעם

 בכתובת  בשיר ובזמרנוסטלגיהגלשו לאתר  .1

www.nostalgia.org.il. 

 !שירים עבריים להורדה חינםלחצו על  .2

 .לחצו על שם השיר .3

 .לשמיעת השיר ולהורדתו לחצו כאןלחצו על  .4

 .רמקוליםהפעילו את ה .5
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 כרויותיה

 ?בת זוג/ת בן/מחפש 

 ?דוד מהמכולת, השכנות, ים/ החברותדרו לךימיצית את השידוכים שס 

 ?וי משותףיול ?ת קשר רציני/מחפש 

 !כרויותיההאתרי לגלוש בזמן ההגיע 

אנחנו מבלים יותר זמן . בעשרות השנים האחרונות הצטמצמו חיי הקהילה בישראל ובעולם

כתוצאה מכך מספר ההזדמנויות שלנו להכיר בני זוג . בקהילה, בשכונה, בבתינו מאשר בחוץ

. כרויותיהחוסר בהזדמנויות למפגש ראשוני בין אנשים הוליד את אתרי הה. לך ומצטמצםהו

 .כרויות נוכל לחפש בני זוג לפי העדפתנו ולהציג את עצמנו בפני אחריםיבאתרי ה

 המיועדים ויש ,il.co.jdate.www- וil.co.cupid.www:  כמו,םיכרויות כלליייש אתרי ה

 .אזרחים ותיקים לבמיוחד

 .את הדפדפןפתחו  .1

 .il.co.gilhazahav.www בכתובת גיל הזהבגלשו לאתר  .2

 . הכרויותלחצו על  .3

 .)יש לגלול כלפי מטה, אם לא רואים אותו (מעוניינים להכירמלאו את הפרטים בטופס  .4

 .חפשלחצו על  .5

 
5

4



 

 הכרת המחשב והאינטרנט–אזרחות דיגיטלית 

    
 

 286  שירותים מקוונים–אינטרנט 

 :אזרח הוותיקויות לכריהועוד אתר 

 .פתחו את הדפדפן .1

 ה' מוטקגלשו לאתר .2

 .il.co.motke.wwwבכתובת 

אם אינכם  (ה'ויות במוטקהכרמלאו את הטופס  .3

 ).גללו כלפי מטה, תוורואים א

 .חפשלחצו  .4

 

 :שימו לב

 יש להטיל בו ; תמיד אמיתי ומדויקינוכרויות איים על עצמם באתרי הוסרמידע שאנשים מה

 .ספק ולבדוק אותו היטב

 

 

 

 

3

4
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 ימודים והשכלהל

 על כל ידיעתנונוכל ללמוד ולהעמיק את עותו באמצ. א הספרייה הגדולה בעולםוהאינטרנט ה

 .מסלולי לימודיםעל לקבל מידע על קורסים ו וכן, נושא שעולה בדעתנו

לימוד באמצעות האינטרנט ). לרוב בתשלום(ניתנים באינטרנט עצמו הקיימים קורסים 

 .בקצב ובמקום שאנחנו רוצים, מאפשר לנו ללמוד בזמן

 לימוד מקוון וחינם

מאפשר גישה ה ,"וחרוצרות אתיחת פ "– ר"פא בשםהפתוחה מתנהל מיזם באוניברסיטה 

חופשית לספרי לימוד ולחומרי הוראה שפותחו באוניברסיטה הפתוחה במגוון קורסים ובמגוון 

,  ויוכלו ליהנות ממנו מרצים,התכנים מיועדים לכל קוראי העברית בארץ ובעולם. תחומי דעת

 .תיכון וכל מי שרוצה להרחיב את השכלתותלמידי , חוקרים, מורים, סטודנטים

 

  לימוד מקווןתרגיל

 .il.ac.openu.ocw בכתובת פארגלשו לאתר  .1

 . פילוסופיה ומדעי היהדות,היסטוריהלחצו על  .2

 . ברשימת חומרי לימוד פתוחים מתוך הקורסיםמבית לאומי למדינה בדרךלחצו על  .3

 . מצד ימין בדף הספרספר קולילחצו על  .4

 .להאזנה לספרלחצו על  .5

,  אם אתם רוצים לשמוע)streaming(גרסה להאזנה לחצו על  .6

 . אם אתם רוצים לשמור את הקובץ במחשב שלכם)MP3(גרסה להורדה  עלאו 

 

5



 

 הכרת המחשב והאינטרנט–אזרחות דיגיטלית 

    
 

 288  שירותים מקוונים–אינטרנט 

 

 .il.co.walla.yoram בכתובת  לימודים!וואלהגלשו לאתר  .1

 .חיפוש לימודים במרכז המסך בחלק של קורסיםלחצו על  .2

 . שמימיןבחר ענף בשדה כהתרגום וערי, שפותבחרו  .3

 . בשדה שמצד שמאלאיטלקית/ספרדית/צרפתיתבחרו  .4

 .חפש לימודים  עללחצו .5

תוכלו להזמין ידיעונים חינם לביתכם או להמשיך ולקבל מידע . עברו על תוצאות החיפוש

 .באתר על הקורסים השונים

 

 

 Autodidactכרות עם האתר החינמי י התרגיל

אתר זה מכיל . il.co.autodidact.www://httpבכתובת  ינם ברשתבפורטל הלימודים בחבקרו 

 תאחזק, פנאי, לימודי אינטרנט, שפותלימוד : מאגר גדול של קורסים מקוונים במגוון נושאים

 .הבית והגינה ותחומי מדעים שונים

 תרגיל

מבין האתרים שנמצאו . il.co.walla.yoram.www:  בכתובת לימודים!וואלהנסו לאתר היכ

 אתר של חברה המספקת ו שפה שאתם רוצים ללמוד ומצאובחר, "שפה"חת הקטגוריה ת

 .נים מקוויםקורסים רגילים ללימוד שפה זו ואתר של קורס
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 ?תרבות ופנאי

, סרטים, הצגות ומופעים:  נמצא בשפע באינטרנטמידע על האפשרות לבילוי בזמן הפנוי

  נעשיתהפעילותשיש . ת תוכןות ובעלומגוונ, תות מענייניופעילותחביבים ושפע של , טיולים

 ויש והפעילות מתחילה בחיפוש באינטרנט וממשיכה ,יאינטרנט כמו משחק ,אינטרנטבכולה 

 .כמו צפייה בהצגה, ומחוץ ל

 אירועים ספרותיים

כתובת ב, מועדון קריאהאתר 

il.co.free4read.www, מספק רשימה ארוכה 

ם סופרים ימשתתפבהם ששל אירועים ספרותיים 

 .ומשוררים

 .il.co.free4read.www לאתר והיכנס .1

 .לוח אירועי תרבות ספרותלחצו על  .2

 

 

 מידע והנחות על הצגות ומופעים

 

תוכלו למצוא הנחות ומידע על , com.otzartarbut.wwwכתובת ב, אוצר תרבותבאתר 

 ולקבל "תרבותאוצר "להירשם לניוזלטר תוכלו .  תרבות איכותיים ופינוקים לנשמהאירועי

מאמינים שהעיסוק בתרבות ובחינוך בעלי האתר . ל עם שפע מופעים והצגות בהנחה"דוא

 ! אמן– בו אנו חייםשזור אדם ומוביל לקיום טוב יותר בא נימחזק את ההרמוניה בין ב
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 אטרקציות, מופעים, סרטים

 

 המוביל אתר רכישת הכרטיסיםא הו, il.co.ticketnet.wwwכתובת ב, TicketNetאתר 

באתר ארכיון של אלפי סרטים מכל העולם ומכל הזמנים וכן מידע עדכני . והגדול בישראל

  בו לרכושאפשר. מרכזי מבקרים ועוד, פארקים, מוזיאונים, ספורט אתגרי, לגבי אטרקציות

פעילויות למופעים ול,  לאטרקציותכןכרטיסים למרבית בתי הקולנוע בישראל בפריסה ארצית ו

 .ות רבות ומגוונותפנאי ותרב

 טיולים בארץ ובעולם

 

בטיולים היא אחת החברות המתמחות  il.co.senior.www באמצעות אתר "דיזנהויז"חברת 

 מציעה החברה  על כךנוסף.  לכל טיול מתלווה רופא ישראלי צמוד.המותאמים למבוגרים

 . טלפוני חינםתוכנית מלאה ללא סיורי אופציה וייעוץ, הסעה מהבית לשדה התעופה וחזרה
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 הזמנה מקוונת של נופש

רכישת ,  כמו השכרת רכב נוספיםמלון ושירותים,  לבצע רכישה של כרטיסי טיסהאפשר

 בכתובת גוליבראתר . רכבתולנסיעה בלמשחקי כדורגל , ל"כרטיסים למופעים בחו

il.co.gulliver.www ל"המאפשר הזמנות נופש בארץ ובחומרבים  הוא רק אתר אחד. 

 
 

 ל הזמנת טיסה ללונדוןיתרג

 .il.co.gulliver.www בכתובת גוליברהיכנסו לאתר  .1

 .ל" בחלק של נופש בחוטיסות סדירותלחצו על  .2

 . בחלקו העליון של הטופסהלוך ושובלחצו על  .3

 למלא את ושכחת למלאו את השדות מהיכן יוצאת הטיסה והיכן היא נוחתת וא .4

 הנחיות בושעל השדה תיפתח חלון נוסף  לחיצה ;תאריך החזרהאת ך היציאה ויתאר

 .לקביעת היעדים והתאריכים

 . והמתינוחפשלחצו  .5

 . המתאימה לכםהלחצו על הטיס .6

, מבוגר: רשום בטופסמלאו את מספר הכרטיסים שאתם רוצים להזמין לפי מה ש .7

 .'דתינוק וכ

 .)רק מתרגלים, אנחנו לא מזמינים שום דבר! אל חשש( לביצוע ההזמנה המשךלחצו  .8
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 רק , אנחנו לא מזמינים–אם אתם מעוניינים להזמין באינטרנט  המשךלחצו  .9

 .)השאירו טלפוןאם אתם מעדיפים להזמין בטלפון יש ללחוץ על ! (מתרגלים

אבל זה השלב הכמעט , אנחנו כמובן לא נמלא אותו. עברו בעיניכם על טופס ההזמנה .10

 .האשראי פרטים ומילוי פרטי כרטיס מילוי: אחרון בתהליך ההזמנה

 .סגרו את חלון הדפדפן .11

 ליין-משחקים און

אפשר לשחק שמשחקים 

באינטרנט באמצעות הדפדפן 

יש . ליין-משחקים אוןנקראים 

משחקים הדורשים זריזות 

שימוש ידיים ומיומנות גבוהה ב

 ואחרים ,עכברב/במקלדת

דורשים יותר מחשבה ופחות 

 .עכבר/עבודת מקלדת

כל אחד יכול למצוא את 

מי .  המתאים לוהמשחק

לשחק יוכל בר כששולט בע

 ומי ,"יריות"/"צלפים"במשחק 

, "סודוקו"יוכל לשחק  –שלא 

לפתור תשבצים או להרכיב 

 .)לזפ(תצרף 

 il.co.myriddle.wwwאתר 

, טריוויה, מכיל תשחצים

, תפזורות, תשבצים, סודוקו

 שאפשר של משחקים  ועוד מגוון גדול"עמתרתי מש", "קפד ראשו", פירמידות, ריבועי קסם

 . כלשהילשחק באינטרנט ללא צורך בהתקנה של תוכנה
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  שירותים מקוונים– אינטרנט :היחידהסיכום 

 ,מודרכים יקרים

 . במהלך השיעור ליד המיומנויות שלמדתם ותרגלתםאנא סמנו 

 ! מה שלא הספקתם תוכלו ללמוד בשיעור הבא,אל דאגה

 ! שיעורי ביתהכין לתרגל ולושכח תאל

 

 עמוד מיומנויות מרכזיות נושא

 ממשלשירותי 

 זמין

 מסוגל לאתר שירות ממשלתילהיות  

 לחפש טופס של שירות ממשלתי 

 בצע תשלומים למשרדי הממשלהיות מסוגל ללה 

261 

266 

270 

שירותי רשויות 

 מקומיות

 270 בצע תשלומים לרשויות המקומיותות מסוגל ללהי 

מפות 

 והתמצאות

 לאתר כתובת במפה 

 וא נתיב בין נקודה לנקודהלמצ 

 )' וכוסניפי דואר, בתי ספר(להציג במפה שירותי מידע  

271 

272 

273 

 להכיר מרכזי ידע בנושא בריאות באינטרנט שירותי בריאות

להיות מסוגל למלא טופס בקשה למידע בנושא בריאות 

274 

274 

שירותי 

 בנקאות

 לדעת שאפשר לנהל את חשבון הבנק מהבית 

 יש לגשת לסניףשת ניתן בכל הבנקים ולדעת שהשירו 

276 

צרכנות ברשת 

והשוואת 

 מחירים

 להיות מסוגל לבצע קניות באתר 

  באינטרנט מוצריםילהיות מסוגל להשוות מחיר 

 ת קנייה מאובטחתילהבין איך נרא 

 להבחין בין סוגי מכירות 

 

277 

278 

279 

279–280 
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 עמוד מיומנויות מרכזיות נושא

 282חדשות אפשר למצוא בפורטלים הגדוליםלהבין שאת ה  חדשות

עבודה 

 והתנדבות

 אזרח הוותיקלהבין שיש מוקדי תעסוקה המיועדים ל 

 אזרח הוותיקלדעת שיש מגוון פעילויות התנדבותיות ל 

 או התנדבות/לדעת איך לחפש עבודה ו 

283 

283 

283 

 להיות מסוגל לנווט בין דפי ההיסטוריה  נוסטלגיה

 שירים של פעםבאינטרנט להיות מסוגל לשמוע  

284 

284 

כרויות יבת זוג באתרי ה/להיות מסוגל לחפש בן  כרויותיה

 אזרח הוותיקהמיועדים ל

285 

לימודים 

 והשכלה

 להיות מסוגל לחפש קורס לימודים בכל נושא שהוא 

 ילהיות מסוגל לקרוא ספר אלקטרוני ולשמוע ספר קול 

 חינם

288 

287 

  מלון וכרטיסי טיסהלהזמיןנן טיול ולהיות מסוגל לתכ  תרבות ופנאי

אטרון יתובקולנוע ב, להיות מסוגל לתכנן בילוי במסעדה 

 ולהזמין כרטיסים

ו עם שותףאלהיות מסוגל לשחק משחקים ברשת לבד  

291 

 

290 

292 

 

כרות עם מכשירים דיגיטליים י ה–אינטרנט : "כעת אתם מוזמנים להמשיך ליחידה הבאה
 . ללמודשברצונכם אחרת ת לימודאו ליחיד ,"ויישומי רשת

  

 !בהצלחה
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 אינטרנט
  םדיגיטלייכרות עם מכשירים יה

 ויישומי רשת 
 

 נאוה גלעד   וניהולוזום הפרויקטיי

 נאוה גלעד ומיכל הס   פרויקטליווי ה

 מיכל הס ריכוז הפרויקט 

 ר טובה גמליאל "ד מחקר וייעוץ  

 גילה גרטל )מהדורה ראשונה(פיתוח הדרכה וכתיבה 

 הר עמיהודז )נוכחיתמהדורה (פיתוח הדרכה וכתיבה 

 בהר-גילת עירון עריכה לשונית
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מכשירים דיגיטליים ויישומי היכרות עם : היחידהמטרות 
 רשת

 עמוד פירוט נושא

כרות עם החיבור הנפוץ ביותר היום לחיבור חומרה יה USBחיבור 

 למחשב

297 

 298 טלית והמחשבימה אפשר לעשות עם מצלמה דיג מצלמה דיגיטלית

Picasa וד תמונה שיודעת גם לטעון תמונות התוכנה לעיב

 לאתר אינטרנט

300 

 309 חיבור הטלפון הנייד למחשב טלפון נייד

ם וקטנים היודעים להשמיע מוזיקה ימכשירים אישי נגן מולטימדיה / MP3נגן 

 ולהקרין סרטים

310 

Disk-On-Key 311 התקן זיכרון קטן מאוד ונייד 
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 הקדמה

יים יש עוד כמה מכשירים אלקטרוניים המלווים אותנו בחיי בו אנו חשבעולם הטכנולוגי 

 : מלבד המחשביוםמהיו

 מצלמה דיגיטלית •

 טלפון נייד •

 MP3נגן  •

 נגן מולטימדיה •

 .)Disk-On-Key(קי -און-דיסק •

 .בחלק זה תלמדו מה עוד אפשר לעשות עם מכשירים אלה באמצעות המחשב והאינטרנט

אחר מכיון שיש אלפי מכשירים וכל מכשיר עובד מדברים על מכשיר זה או ן איננו כוומתב

 "המדריך למשתמש"עזרו בחוברת יה (יש לו לחצנים אחרים והוראות הפעלה שונות, אחרת

 .אבל העקרונות משותפים, )המצורפת בעברית לכל מכשיר שרכשתם

 

 USBחיבור 

יר עם המחשב באמצעות כבל המחובר מצד אחד למכש" מדברים"נדונים כל המכשירים ה

 ,במחשב שלכם אמורים להיות כמה וכמה שקעים כאלה. USBובצד השני למחשב לשקע 

 .חלקם מלפנים במארז וחלקם מאחור

 

 
 USBשקע 

 USB כבל

מחשב

מחשב
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 מצלמה דיגיטלית
פה לא תלמדו איך לבחור מצלמה דיגיטלית וגם לא איך 

למתם יפה תלמדו מה לעשות עם התמונות שצ. לצלם

 .במצלמה דיגיטלית

 ?ות לעשות עם התמונאפשרמה 

 באמצעות כבל מיוחד המסופק עם –) 1(להדפיס 

 . לחבר את המצלמה ישירות למדפסת המיועדת להדפסת תמונותאפשר, המדפסת

 מוציאים את כרטיס הזיכרון מהמצלמה וניגשים לעמדה הנמצאת בחנות צילום –) 2(להדפיס 

 .מכניסים את הכרטיס לחריץ בעמדה ופועלים לפי ההוראות.  זהו למעשה מחשב–

חיבור זה . המחשבאת מחברים את המצלמה ו, באמצעות כבל מיוחד המסופק עם המצלמה

 :מדפיסיםואז , מאפשר הורדת התמונות מהמצלמה לתיקייה בתוך המחשב

פותחים את התמונות בעזרת תוכנה הנמצאת במחשב ושולחים להדפסה במדפסת  •

 .הביתית

 . צילום להדפסהצורבים את התמונות על תקליטור וניגשים איתו לחנות •

 . וניגשים איתו לחנות צילום להדפסהDisk-On-Keyבצי התמונות אל ומעתיקים את ק •

, il.co.pictor.www ,il.co.lupa.www כמו ,נכנסים לאתר לפיתוח תמונות •

il.co.pixit.www . במשמעות מעתיקים מהמחשב שלנו למחשב אתר (מעלים לאתר

את התמונות לפיתוח ומבצעים שם ) האינטרנט של החברה המפתחת את התמונות

לוחות שנה , יםרים פיתוח תמונות וגם יצירת אלבומ אתרים אלה מאפש.קנייה

 .כרטיס ברכה ועוד, מותאמים
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 ? עם התמונהלעשות אפשרמה עוד 

 :אפשר לעשות, לאחר שהתמונות נמצאות במחשב

 עם חבילה DVD עם המצלמה הדיגיטלית שרכשתם מגיע גם תקליטור או :)1(עיבוד תמונה 

, סיבוב, חיתוך: אחת התוכנות היא תוכנה גרפית המאפשרת עריכה של התמונה. של תוכנות

 .מה פעלוליםתיקון עיניים אדומות ועוד כ, שינוי גודל, הבהרה

 Google מבית Picasa יש ברשת עשרות תוכנות חינם לעיבוד תמונה כמו :)2(עיבוד תמונה 

 .המאפשרות עריכת תמונה

כך שאת התמונות , יש אתרים מיוחדים ברשת המיועדים לשיתוף תמונות: שיתוף תמונות

 . בהםשלכם אתם טוענים לאתר אינטרנט ושולחים את קרובי המשפחה והחברים להתבונן

 ,com.flickr.www ,com.picasa.www ,com.aol.pictures, com.bubbleshare.www :דוגמות

com.zooomr.www. 

מצווה - ברת בדומה למצג, תוכלו ליצור מצגת מהתמונות שלכם בליווי קול:יצירת מצגות

 .שבוודאי ראיתם באירוע

תוכלו ,  במקום תמונת השדות הירוקים המפארת את שולחן העבודה שלכם:שומר מסך

 .להחליפה בתמונה שצילמתם במצלמה דיגיטלית
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Picasa 
ה לעיבוד תמונה שיודעת לעשות עוד כמה דברים  מבית גוגל היא תוכנPicasaכנת תו

 ).כמובן, של גוגל(ביניהם גם לטעון תמונות לאתר אינטרנט , נחמדים

 Picasaהתקנת תוכנת 
 .com.google.picasa:  בכתובתPicasa Web Albumגלשו לאתר  .1

 

 .Download Picasa 3לחצו על  .2

 .לחצו על השורה הצהובה שתיפתח מתחת לשורת הכתובת .3

 .Download Fileצו על לח .4

 

2

4
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 .File Download – Security Warning בחלון Run  עללחצו .5

 

 .מהאינטרנט" רדיי"המתינו עד שהקובץ  .6

 

 .Internet Explorer – Security Warning בחלון Runלחצו על  .7
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 .קראו את החוזה .8

 .Picasa 3 Setup בחלון I Agree  עללחצו .9

 

 .Picasa 3 Setup בחלון Install  עללחצו .10

 .המתינו .11

 



 

 הכרת המחשב והאינטרנט– דיגיטלית אזרחות

    
 

 303 מכשירים דיגיטליים ויישומי רשת

 .Picasa 3 Setup בחלון Finish  עללחצו .12

 

 .המתינו להפעלת התוכנה .13

 . בשורת המשימות Picasa 3לחצו על לחצן .14

 

 .Continue ולחצו Only scan My Documentsבחרו  .15
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 .Finish  עללחצו .16

 

את התקדמות ( לסרוק את התמונות במחשב שלכם Picasa-ו להניחהמתינו ו .17

 ).וכלו לראות מצד ימין למטההתהליך ת

 Picasa Web Albumהעלאת תמונות לאתר 
 .הןתוכלו להעלות תמונות לאתר אינטרנט של גוגל כמובן ולשלוח את חבריכם כדי שיצפו ב

לתמונה מסומנת יש מסגרת כחולה מסביב והתמונה . לחצו על תמונה כדי לסמנה .1

 .תופיע בחלקו התחתון של החלון

 

 .)החץ הירוק (Uploadלחצו על  .2
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 . שלכםGmail-סיסמה של חשבון האת הוהמשתמש שם את הקישו  .3

 .Sign Inלחצו  .4

 

פעמי של פתיחת -אתם צריכים לעבור תהליך חד. Picasa Web Albumיפתח חלון יעכשיו 

 .Picasa Web Album-חשבון ב
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 .הקלידו את הסיסמה .5

 .Sign Inלחצו  .6

 

 .המתינו .7

 .Picasa Web Album-ברוכים הבאים ל

 

 . בשורת המשימות כדי לחזור ליישוםPicasaלחצו על  .8

 .תם להעלותיעדיין עם התמונה שניס , כדי להיכנסSign In לחצו .9
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 .)החץ הירוק (Upload  עלצולח .10

תמיד תוכל לשנות אחר כך את המאפיינים של  (Public Album על  עלצולח .11

 .)מיקומהאת התמונה ו

 .Upload  עלצולח .12

 

 .) משהו מסתובבPicasaצד ימין למעלה של חלון ב(ת התמונה  בעת טעינינוהמת .13

 

 .Completed – Upload Managerסגרו את חלון  .14
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 .Picasa Web Albumבו מוצג אתר שעבורו לחלון הדפדפן  .15

 .My Photosלחצו על  .16

 

 .צפו בתמונה שהוטענה .17

 

 ?איך אני שולח את החברים לראות את התמונות שלי
גלריית התמונות . לשטח הציבורי כל אחד יכול לראות) Upload(את התמונות שטענתם 

 רשמו את UserNameבמקום . username/com.google.picasaweb: נמצאת בכתובת

 .שם החשבון שלכם בגוגל

אם תגלשו לקישור זה תוכלו לראות את התמונות האלה . כםמענל נוהנה גלריה שפתח

 :במחשב דרך האינטרנט

project3ilg/com.google.picasaweb 
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 טלפון נייד
 כבל המסופק עם ת באמצעוכםהטלפון הנייד מתחבר למחשב של

יש לקרוא בעיון את המדריך למשתמש ולפעול בהתאם . הטלפון

 .להוראות

 :אפשר, כשהטלפון הנייד מחובר למחשב

מהטלפון למחשב ) תלוי במכשיר(וידאו , קול, תמונות: להעביר קבצים

 .המחשב לטלפוןמו

 ,רשימת אנשי קשר, רשימות לביצוע, ן נתונים של לוח שנהלסנכר

הערות ומטלות בין הטלפון שלכם לבין המחשב או שרת אינטרנט 

 .מרוחק

 .לבצע גיבוי של נתונים הטלפון אל המחשב

 .כם לדגם הנמצא ברשותקותהוראות הפעלה מדוי, כאמור
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 נגן מולטימדיה / MP3נגן 
של המוזיקה הדיגיטלית ומספקים שעות רבות של האזנה  "צעקה האחרונהה" הם MP3נגני 

 מדהימה ונגני )סאונד(הנגנים הניידים מציעים איכות קול . מהנה בדרכים

 הם מאפשרים לארגן את .המולטימדיה מציעים איכות תמונה משובחת

.  אותה לדרך"לקחת"להעתיק את המוזיקה מהמחשב ו, רשימת השירים

בר במאות עד אלפי שירים שאפשר לטעון בנגנים בנפחים הגדולים מדו

 .ם במשך שעותנבמכשיר ולנג

. החיבור של הנגן למחשב נעשה באמצעות כבל המסופק עם המכשיר

יכולים ) הנגן והמחשב(צריך גם להתקין תוכנה של הנגן במחשב והם 

 .ביניהם" לדבר"

מורידים אמצעות הנגן אנו באו הסרטים שאנו רוצים לשמוע או לראות /את השירים ו

 שומרים אותם במחשב ,il.co.songs.www- וil.co.imusic.wwwמהאינטרנט מאתרים כמו 

 .למכשיר הנייד) מעתיקים, במובן מטעינים(ומעלים 
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 Disk-On-Key –קי -און-דיסק
 וזהלמעשה אבל " מפתח-על-דיסק"מילולי הוא התרגום ה

 חברו לאפשרש)  סנטימטר5-כ(כרון קטן ממדים כרטיס זי

גודל המכשיר מאפשר . עוד שטח אחסוןהוא מספק מחשב ול

נפחי האחסון העצומים חלק מהאנשים בזכות ניידות רבה ו

 .משתמשים בו לגיבוי

 נכון 64GBעד (ונפחים שונים ) לתנאי שטח קשים, שקופים, נגד מים(יש למכשיר שלל דגמים 

 .)לכתיבת שורות אלה
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 שיעורי בית
 )קי-און-כם דיסקירק אם יש ביד(

 . שבמחשבUSB שברשותכם לשקע קי-און-דיסקהכניסו את ה .1

 לאחת התיקיות ) My Documents(העתיקו קובץ מתיקיית המסמכים שלי  .2

 .קי-און-דיסקב

 

 ]Picasa Web Album-למי שפתח חשבון ב[

 .Picasa Web Alnumטענו תמונות לאתר  .1

 .ינו אותויל למי שאתם חושבים שהתמונות יענ" בדואורששלחו את הקי .2
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  ויישומי רשתםכרות עם מכשירים דיגיטלייי ה: היחידהסיכום
 ,מודרכים יקרים

  . במהלך השיעור ליד המיומנויות שלמדתם ותרגלתםאנא סמנו 

 ! מה שלא הספקתם תוכלו ללמוד בשיעור הבא,אל דאגה

 !ת שיעורי ביהכין לתרגל ולושכח תאל

 

 עמוד מיומנויות נושא

 USB 297להיות מסוגל לזהות שקע ותקע של חיבור   USBחיבור 

 לחבר מצלמה דיגיטלית למחשב לצורך אפשרלהבין ש מצלמה דיגיטלית

 תמונות מהמצלמה למחשב) העתקת(הורדת 

 להבין שאפשר לשתף תמונות באינטרנט 

 להבין שאפשר לפתח תמונות דרך האינטרנט 

298 

 

299 

298 

Picasa  להיות מסוגל להוריד ולהתקין את התוכנה 

 Picasa Web להיות מסוגל לטעון תמונות לאתר 

Album 

300 

304 

להבין שאפשר לחבר את הטלפון הנייד לטלפון כדי   טלפון נייד

 לסנכרן נתונים וגם לצורכי גיבוי

309 

נגן  / MP3נגן 

 מולטימדיה

 310 להכיר ביכולות המכשיר 

קי -און-דיסק

)Disk-On-Key( 

 311 להכיר ביכולות המכשיר 

 .זהו הסיכום של יחידת הלימוד האחרונה בערכת ההדרכה

 אתם ,או שברצונכם לחזק ידע קודם בנושא כלשהו, טרם למדתם את כל יחידות הלימודאם 

 .כםל לעבור ליחידת הלימוד הרלוונטית –) בלוויית מדריך או בכוחות עצמכם(מוזמנים כמובן 
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 אנו מציעים בחום לעבור –צורך לחזור על חומרים ינו חש ר עבר על כל היחידות ואלמי שכב

 .לקרוא ולגלוש בהנאה, להשתמש, ופשוט להמשיך לתרגל, לנספחים שטרם ראיתם

 

 ,איחולי הצלחה חמים וגלישה נעימה
 "אזרח הוותיקאינטרנט וה"צוות פרויקט 

 איגוד האינטרנט הישראלי
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315 

 
 נספחים

 
 

 317 מה אפשר ומה כדאי לעשות באינטרנט

 321  אינטרנטטופס מיפוי מיומנויות

 323 שאלות נפוצות

 327 מילון מונחים

לוח זמנים ותכנים בקורס הכרת המחשב והאינטרנט לאזרח 
 ' חלק ב–הוותיק 

343 
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 317 מה אפשר ומה כדאי לעשות באינטרנט

 מה אפשר ומה כדאי לעשות באינטרנט 
 תחומים שיאפשרו לכם להתנסות בשימושי האינטרנט במכלול של נגישות  כמהבחרנו

 .משחקים ותוכנות חינם, הורדות של טפסים, שירותים מקוונים, אישית-תקשורת בין, למידע

 התמצאות.  1
 il.co.google.www: לחיפוש כל מידע שתרצו לפי מילות מפתח, מנוע חיפוש 

 il.co.emap.www :לצאת לדרך עם מפה שהודפסה מהאינטרנט 

 il.co.walla.maps: וואלה מפותאו ב

 :להכיר אתרים המכילים מידע שימושי כמו 

 il.co.kafe.www  קפה 

UZIT   il.co.uzit.www  

 il.co.1all.www "הכל באחד"

 il.co.zap.www: למשל זאפ,  השוואת מחירים ברשת–להיות צרכנים נבונים  

 il.co.walla.www , il.co.google.www: חיפושי מידע במנועי חיפוש ישראליים 

 תעסוקה וחיפושי עבודה.  2
 All Jobs :"il.co.alljobs.www" למשל באתר ,חיפוש עבודה ברשת 

 il.org.shatil.www: התנדבות ברשת 

:  העצמה אישית– "הדרך למעלה"הצעות עבודה מאתר לנשים  

il.co.haderech.www 

 שירותים מקוונים.  3
 il.gov.www:  אתרי האינטרנט הממשלתיים כל–ממשל זמין  

שירות הטפסים אתר טפסים חשובים לטיפול מהבית בנושאים שונים אפשר למצוא ב 

 il.gov.tofes.www: הממשלתי

) 'בגרות מועד ב, פתיחת תיק ברבנות, מ"מע, למשל מס הכנסה(לשלם ברשת  

 ecom/firstgov/il.gov.www:   שירות ותשתית תשלומים ממשלתיים– שוהםבאתר 

 קשרים.  4
 com.facebook.www: כמו פייסבוק, רשתות חברתיות 



 

הכרת המחשב והאינטרנט –אזרחות דיגיטלית 

    
 

 

 318 מה אפשר ומה כדאי לעשות באינטרנט

 חברתית פייסבוק בקישורראו ערכה ללימוד השימוש ברשת ה
html.kits/senior/il.org.isoc.www://http 

 :ליזום היכרויות באמצעות הרשת 

 il.co.cupid.www  קופידון

Date-J  il.co.jdate.www 

 ):מייל(ל " באמצעות דואתוריולשמקשר  תריליצ 

com.gmail.www , il.co.walla.www 

 להתעדכן מיד בעיתונות ישראלית מקוונת.  5
 YNET il.co.ynet.www –ידיעות אחרונות  

 il.co.nrg.www   עיתון מעריב 

 il.co.haaretz.www   עיתון הארץ 

  il.co.globes.www   עיתון גלובס 

 תרבות ופנאי.  6
 il.co.lametayel.www": למטייל"ן טיולים בכיף עם אתר לתכנ 

 il.co.issta.www": איסתא"חיפוש חופשות ונופש באתר  

 il.co.myriddle.www: לפתור תשבצים באתר התשבצים הישראלי 

 il.co.games-net.www: לשחק באינטרנט 

 il.co.ticketnet.www: לתכנן בילויים ורכישת כרטיסי קולנוע ותיאטרון 

 il.co.coolsite.radio :להאזין לרדיו ברשת 

 YouTube :com.youtube.wwwרטונים שהעלו גולשים אחרים באתר לצפות בס 

 בריאות. 7
 il.co.infomed.www:  תרופות ומחלות באתר הרפואה הישראליעלל והכ 

 :קבלת שירותים רפואיים וקביעת תורים בקופות חולים 

 il.co.clalit.www  ירותי בריאות כלליתש

 il.co.u4maccabi.www  מכבי שירותי בריאות

 il.co.meuhedet.www  קופת חולים מאוחדת

 il.co.leumit.www/  יאותלאומית שירותי בר
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 רשת חברתית המציעה כלים שונים לבעלי מחלות כרוניות לקיים קשר עם –כמוני  

, שיח-מטפלים ומומחים שונים באמצעות רב, מטופלים אחרים ובני משפחותיהם

 il.co.xnet.camoni://http :דואר פנימי באתר ועוד, בלוגים, דיונים, פורומים

 il.org.sahar.www:  סיוע והקשבה ברשת–ר "תמיכה נפשית ברשת באתר סה 

 שימוש נבון ברשת. 8
: ת המשמעות של גלישה נכונה על ידי טיפים ארגונומיים בעבודה מול מחשבנהב 

asp.health/il.co.shabaton.www 

 : מהי התנהגות נאותה ומהם הסיכונים ברשת–שימוש נבון ברשת  

 il.org.safe.www  – יותר חכמים מהאינטרנט –אתר איגוד האינטרנט הישראלי 

 il.org.eshnav –ב "באתר עמותת אשנ

 לימוד עצמי והשכלה. 9
 il.co.autodidact.www: פורטל לימודים חינם ברשת 

 il.co.morfix.www:  מורפיקס–עברי -שימוש במילון מקוון אנגלי 

 העצמה אישית. 10
 :יכה בפורומים וקהילות ברשת במגוון תחומיםלקבל ולתת תמ 

 forums/il.co.tapuz.www   עשרות פורומים בתפוז
 il.co.walla.community ספור קהילות ופורומים בוואלה-אין

 בלוג סיפורי האנשים שבונים את המדינה –ארץ ישראל  סיפורי –ביטוי עצמי ברשת  

 com.blogspot.israel-of-story: בהווה ובעתיד, בעבר

 :םעבורת האינטרנט יהמשתפים בחווי ותיקים יםאזרחבלוג  

  Seniors OneWebDay :com.blogspot.webday-seniors.www://http 

 :ה'באתר מוטק ותיקים אזרחים של )בלוגים(יומנים אישיים פתיחת בלוג במאגר  

aspx.Blogs/il.co.motke.www://http 

 il.co.israblog.www: בלוג-בלוגים באתר ישרא 

 ם נוספים לאזרחים ותיקיםאתרי. 11
 il.co.motke.www: ה'מוטק 

 il.co.3gil.www: אינדקס אתרים לגיל הזהב 
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 il.co.gilhazahav.www://http :גיל הזהב 

 portal/com.sixtyplus.www://http :שישים פלוס 

 il.co.plus50.www://http :חמישים פלוס 

  :םעבורת האינטרנט י המשתפים גולשים בחוויאזרחים ותיקיםבלוג  

Seniors OneWebDay :com.blogspot.webday-seniors.www 

 : גמלאים– ממשל זמין 

http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Audience/ASeniorsAndPensioners/ 

של אזרחים בעלי מוגבלויות ו מיזם שמטרתו לשפר את רמת חייהם של –מילבת  

 :באמצעות סביבה טכנולוגית נגישה ומותאמתותיקים 

aspx.default/Pages/Hebrew/il.org.milbat.www://http 

 : מועצה לאומית לקידום מעמד האזרח הוותיק–והדרת  

6=?pid/about/il.org.vehadarta.www://http 

 ניצולי ם שלתיעוד סיפוריללאזרחים ותיקים  המשרד  מיזם של– לדורות 

 il.gov.ledorot.www://http/ :שואה

 יםאחר. 12
 : בתחום הזכויות בישראל אתר העוסק באיסוף מידע–מיזם כל זכות  

il.org.kolzchut.www://http 

 :יקט שיתוף חפצים פרו–פרויקט אגורה  

/il.co.agora.www://http 

 :מנהלת קבוצות המשימה באיגוד האינטרנט הישראלי, נאוה גלעד: קטה וערכהיל

nava@isoc.org.il. 

: דף הבית של קבוצות המשימה של איגוד האינטרנט הישראלי

html.index/workgroup/il.org.isoc.www://http 
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 321 מיפוי מיומנויות

 טופס מיפוי מיומנויות מחשב ואינטרנט

 __________________________ :שם המדריך

 ______________________________: ל"דוא

 ___________________________: שם החניך

  ______________________________        :ל"דוא

  מידע חיפוש– ינטרנטא

 הערכה בתום הקורס   

 _______תאריך

 בפתיחת הקורסהערכה 
 ________תאריך

עמוד 
בחוברת

 מיומנות

מכיר           משתמש מכיר משתמש   

איתור מידע באמצעות  172    

 שימושונים

הכרת פורטלים  181    

 ים יישראל

 הוספת אתר למועדפים 176    

שימוש בפורומים לצורך  195    

 מידע

 )google(מנועי חיפוש  183    
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  תקשורת– ינטרנטא

כה בתום הקורס   הער

 _______תאריך

הערכה בפתיחת 
 הקורס

 ________תאריך

עמוד 
 בחוברת

 מיומנות

מכיר          משתמש מכיר משתמש   

  דוארה שלשליח/הקריא 224–219    
 )ל"דוא (אלקטרוני

יצירת ספר כתובות של  228–225    

 אנשי קשר

 נים /העברת דואר לנמען 222    

הוספת קובץ להודעת דואר  231    

 ) וידאו, מסמך, תמונה(

    235–236 Skype – שימוש בטלפוניה 

 ברשת

    239–247 MSN Messenger – 

 דייםישימוש במסרים מי

 ?בלוג ומה – בלוג 238–237    
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 ' 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 

 



 

 הכרת המחשב והאינטרנט–אזרחות דיגיטלית 

    
 

 324 שאלות נפוצות

 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
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 327 מילון מונחים

 מילון מונחים

מתייחסים ) 160עד עמוד (מספרי העמודים של החלק הראשון : הערה
 .'למהדורה הראשונה של חלק א

 )Internet(אינטרנט 
 

124–121, 117–97יםעמוד

יש מחשבים שהם שרתים . מידעבלשם שיתוף רשת עולמית של מחשבים המחוברים ביניהם 

כמו (ויש מחשבים המבקשים מידע ) ריםעל השרתים מאוחסנים האת(והם נותנים מידע 

 קיצור של ואשה, WWWהאינטרנט ידוע גם בשם ). המחשבים האישיים שלנו

World Wide Web. 

זה לא . WWWאבל למעשה הם מדברים על , בדרך כלל אנשים מדברים על האינטרנט

 הוא אחד WWW-וה) תשתית תקשורת(א רשת תקשורת והאינטרנט ה. בדיוק אותו דבר

 . פועל על גבי האינטרנטWWW ,במילים אחרות. הותים הנפוצים בהשיר
 

 )Website(אתר אינטרנט 
 

124–121 ,105 ,102 ,99יםעמוד

, טקסט( תוכן שונה ומגוון ופיעבכל דף מ. אותה כתובתהנמצאים באוסף של דפי אינטרנט 

 .)בצי קולוסרטי וידאו וק, תמונות
 

 )Scroll(גלילה 
 

104 ,62 ,43יםעמוד

כדי  –שמאלה /ימינהגם מעלה אבל אפשר /בדרך כלל למטה –הזזה של תוכן על גבי המסך 

 ).ימחקילא (יעלם ישמידע חדש יופיע והמידע הקודם 
 

 )Surfing(גלישה 
 

102 ,99–97יםעמוד

בדומה לגולשי גלים ,  גלישהיםר לדף אחר נקראהפעלת קישורים בדף אינטרנט ומעָב

 .העוברים מגל לגל

המוצג בחלון הדפדפן ) אנימציות, ידאוסרטי ו, קובצי מוזיקה, תמונות, טקסט(יון במידע ע

 .ולחיצה על קישורים המעבירים אתכם לדפים אחרים ולאתרים אחרים
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 )E-Mail( דואר אלקטרוני
 

234–211יםעמוד

הודעה אלקטרונית המועברת ממחשב למחשב באמצעות . קטרוניאלאר דו –ל "דוא

:  ההודעה נשלחת בצורת טקסט ואפשר לצרף אליה קבצים מסוגים שונים.האינטרנט

 .וידאוסרטוני יקה או זמוקובצי , תמונות, מצגות, Word-מסמכים הכתובים ב

 

 )Home Page(דף הבית 
 

111 ,105 ,101, 96יםעמוד

מדף הבית של . מוצג באתרההדף הראשון המוצג כשמפעילים את הדפדפן או הדף הראשון 

 . אפשר לגלוש לכל שאר הדפים שבאותו אתראתר

 . תציג את בחלון הדפדפן את הדף המוגדר כדף הביתלחיצה על לחצן 

 

 )Internet Explorer(דפדפן 
 

101–100 ,98 ,95, 84 ,15יםעמוד

המשמשת לעיון במידע הנמצא באתרי , Microsoft Internet Explorerדוגמת , תוכנה

 .אינטרנט
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 )History(היסטוריה 
 

112עמוד

 .בהם ביקרת לאחרונהש יםרשימת האתר

 

 

 )Hardware(חומרה 
 

13עמוד

 ):רשימה חלקית(רכיבי המחשב הפיזיים 
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 )Window(חלון 
 

104–103, 100, 55–53 ,28, 25 ,24 ,22יםעמוד

 ,Word ,Internet Explorer: בו פועלת תכניתשחום במסגרת על מסך המחשב אזור ָת

 .'כד המיחזור וסל, מסמכים שליה
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)Web Address, Domain or URL(כתובת אתר 

 

 ,112 ,107–106יםעמוד

121–124

כתובתו של אתר . www-בדרך כלל כתובת של אתר מתחילה ב. כתובת של אתר באינטרנט

 .co.il-ישראלי בדרך כלל מסתיימת ב

 – של מועדון קריאה, il.co.walla.wwwהכתובת של אתר וואלה היא 

il.co.free4read.www ,של טבעלייף – com.tevalife.www . הסיומתcom או כל סיומת 

 .זה פשוט שם. ליו על שפת האתר ולא על בעות מעידןאחרת אינ

 

 כתובת דואר אלקטרוני
 

213עמוד

כתובת מורכבת משלושה ה. כתובת של תיבת דואר הנמצאת באחד השרתים באינטרנט

 צריך info@motke.co.il:  למשל את הכתובת.ושם השרת@ הסימן , שם התיבה: חלקים

 .motke.co.il אצל שרת בשם infoתיבה בשם : לקרוא כך

 

  על עכברלחיצה
 

51 ,43 ,25 ,22–19יםעמוד

 :נועדוושחרורו לחצן העכבר על לחיצה 

 לסמן סמל על שולחן העבודה •

 Wordלהניע את נקודת הכניסה במסמך  •

 להפעיל לחצן •

 .להפעיל קישור •

 הימני לוחצים על הלחצן" לדבר"כדי . עכברשל הבדרך כלל לוחצים על הלחצן השמאלי 

 .בעכבר ובוחרים אפשרות מהתפריט המוצג
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 )Button(לחצן 

 

,  34–31 ,25–19 ,14יםעמוד

38–39,  49, 55, 58, 

79, 82, 105, 112, 114  

 :דוגמות ללחצנים בתוכנת חלונות

 

 

 : Wordדוגמות ללחצנים בתוכנת 

 

 :Internet Explorerתוכנת בדוגמות ללחצנים 

 

      : חלון הדפדפןדוגמות ללחצנים בתוך

 

 )Forward Button(לחצן הבא 
 

105עמוד

) Forward (הבאכשלוחצים על לחצן . לחצן זה נמצא בחלקו העליון של חלון הדפדפן

 הקודםלחצתם , דףאם הייתם ב. מתקדמים אל הדף שבו כבר הייתם בסדר הגלישה

)Back( , הבאאז תוכלו עכשיו ללחוץ) Forward .( בשיטה זו תוכלו להתקדם עד הדף

 .כשהלחצן אינו פעיל הוא בצבע אפור. האחרון שבו ביקרתם באותו חלון
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 )Back Button(לחצן הקודם 
 

105עמוד

חוזרים , )Back( הקודםכשלוחצים על לחצן . לחצן זה נמצא בחלקו העליון של חלון הדפדפן

עד שתגיעו לדף , לחיצה נוספת תחזיר אתכם עוד דף אחורה. לדף שבו הייתם בסדר הגלישה

 .כשהלחצן אינו פעיל הוא בצבע אפור. בו התחלתם את הגלישה באותו חלוןשהראשון 

 

 )Favorites(מועדפים 
 

179–176יםעמוד

לחיצה על . יתר מהירותברשימה של אתרים שאתם מקטלגים כדי שתוכלו לגשת אליהם 

 . תציג בפניכם את הרשימה מועדפיםלחצן 

 

 )Computer(מחשב 
 

14 ,13יםעמוד

" מוח"ה(מעבד :  שהעיקריים בהם,בו נמצאים החלקים הפנימיים של המחשבשמארז 

 .)תקליטור, דיסק(אמצעי אחסון וזיכרון , )שמאחורי המחשב
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 334 מילון מונחים

 )Search Engine(מנוע חיפוש 
 

192–183יםעמוד

כשאתם עורכים חיפוש באחד מאתרי . סורקת את האינטרנט ומקטלגת אתריםהתוכנה 

 . תוצאות החיפושםמוצגות בפניכ, MSN או !Google ,Yahoo כמו ,החיפוש
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 )Monitor(מסך 
 

13עמוד

 .ט רק בלי מקֵל,יזיהו למעשה טלווזה. חומרה

 

 

 )Keyword(מקלדת 
 

58 ,29 ,13יםעמוד

 .אנו שולטים במחשב ומקלידים טקסטיםאמצעותו בשכלי . רהחומ

 

 )Navigate(ניווט 
 

105עמוד

 .הפעלת קישורים באתר כדי להגיע למידע המבוקש
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 )Icon(סמל 
 

74, 51 ,32 ,26 ,23–22 ,19 ,15יםעמוד

, )לחצן הקודם, כמו לחצן הדפסה, אז היא גם נקראת לחצן(תמונה קטנה המייצגת פקודה 

 :כשלוחצים על הסמל. בץ או תכניתקו

 .הפקודה תבוצע –) פקודה(אם הסמל הוא לחצן  •

 .הוא יסומן –אם הסמל הוא תכנית  •

 .הקובץ יסומן –אם הסמל הוא קובץ  •

 :דוגמות לסמלים על שולחן העבודה

  המסמכים שלי

 סל המיחזור

 

 )Cursor(סמן 
 

74 ,60 ,51 ,32 ,25–18יםעמוד

. תנועת העכבר מזיזה את הסמן. המסך המציינת היכן אתם מצביעיםתמונה קטנה על פני 

 : ביניהן, צורותכמההסמן יכול להופיע ב

 .מצביע על מיקום העכבר, חץ 

 .פינה של החלוןבכשנמצאים  

 .מיקום סמן העכבר 

 .בו יופיעו התווים שיוקלדושמיקום סמן העכבר  

שמירה או , למשל(ביצוע משימה מורה שהתוכנה נמצאת כרגע בזמן . שעון חול 

 .עליכם לחכות עד שהסמן יצא ממצב זה כדי להמשיך). פתיחה
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 )Mouse(עכבר 
 

32–31 ,28–18 ,13יםעמוד

את העכבר מניעים בעזרת יד ותנועתו מזיזה את הסמן על . אמצעי לשליטה במחשב. חומרה

 .פני המסך

 

 

 )Scroll Bar(פסי גלילה 
 

104 ,62 ,43יםעמוד

 ).פס גלילה אופקי(חלון האו בתחתית ) פס גלילה אנכי(החלון פסי הגלילה מופיעים בצד 
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 )Short Cut(קיצור דרך 
 

100 ,51יםעמוד

 קטן בחלקו ץהוא נראה כמו סמל עם ח. הפעלתו תגרום להפעלת תכנית. סמל שהוא תכנית

 .התחתון

    

 

 )Link(קישור 
 

105עמוד

 באותו אתר או ,ון הדפדפן שלחיצה עליו גורמת להצגת דף אינטרנטטקסט או תמונה בחל

 ותמונה ,בדרך כלל טקסט שהוא קישור יופיע עם קו תחתון. באתר אחר

 .שהיא קישור תופיע עם מסגרת

  -הוא הופך ל, כשמציבים את הסמן מעל קישור

     

 

 )Speakers(רמקולים 
 

34 ,13יםעמוד

 ).יזיהובדומה לטלו(יחידה נפרדת או כחלק מהמסך רמקולים באים כה. חומרה
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 339 מילון מונחים

 )Desktop(שולחן עבודה 
 

33 ,32 ,22 ,16–15יםעמוד

כמה ים ופיעעל שולחן העבודה מ. הדבר הראשון שרואים לאחר שמפעילים את המחשב

 . להפעילשאפשרסמלים וקיצורי דרך 

 

 

 

 )Address Bar(שורת כתובת 
 

102 ,101יםעמוד

. היכן שיש לכתוב את כתובת האתר, ארוך הנמצא בחלון הדפדפן מתחת לסרגל הכליםשדה 

 במקלדת כדי להגיע לאתר שאת Enterהקלידו את כתובת האתר בשורת הכתובת והקישו 

 .כתובתו הקלדתם
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 340 מילון מונחים

 )Software(תוכנה 
 

16–15יםעמוד

 היא תוכנה Windowsתוכנת . תוכנה המותקנת במחשב לצורך ביצוע משימות שהוגדרו לה

 תוכנת ,  היא תוכנה לעיבוד תמליליםWordתוכנת , מסוג של מערכת הפעלה

Internet Explorer תוכנת , )דפדפן( היא תוכנה לגלישה באינטרנטMessenger היא תוכנה 

היא גם יכולה לדבר בין ( היא תוכנה לשיחה ממחשב לטלפון Skypeלמסרים מיידיים ותוכנת 

 ).Messenger- כמו ה,מחשב למחשב

 

 )Dialog Box(שיח -תיבת דו
 

114, 66, 57 ,28 ,27יםעמוד

כשאתם , למשל. אותו מציגה התוכנה כשהיא זקוקה לנתונים נוספים לביצוע המשימהשחלון 

 .התוכנה תבקש מכם לציין היכן נמצא הקובץ ומה שמו, Wordמבקשים לפתוח קובץ בתוכנת 

-כל עוד תיבת הדו. כל לחצן אחרעל או ) OK( אישור ץצריך לבחור ובכל מקרה בסיום ללחו

 .התוכנה מחכה להוראות מכם ולכן לא יתרחש דבר, שיח מופיעה
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 )Search Box(תיבת חיפוש 
 

194, 193, 185יםעמוד

לחיצה .  להקליד מילה או ביטוי שמחפשיםאפשרבו שבחלון הדפדפן , בדרך כלל ריק, מלבן

)  או כל ביטוי אחרGo, חיפוש, חפש: בדרך כלל רשום עליו (צד תיבת החיפושבעל הלחצן 

 .ביטוי שהקלדתם/ דף תוצאות בהתאם למילהכםציג בפנית

  

  

 

 

 )Menu(תפריט 

 

, 77 ,68–64 ,60 ,54יםעמוד

83 ,91, 100 ,101, 109

.  לבחורן אפשרמהש) דפדפן, Word(סדרה של פקודות הנמצאות בחלק העליון של התוכנה 

 .ה על פקודה בתפריט תפתח תפריט אנכי עם אפשרויות נוספות לבחירהלחיצ
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 תפריט באתר
 

105עמוד

המסודרים בצורה אופקית ) טקסט או תמונה(ל להיות רשימה של קישורים ותפריט באתר יכ

 .או אנכית

  

 

 )Drop Down List(תפריט נגלל 
 

149, 75עמוד

 . ערך אחד בלבד צריך לבחור םמהשרשימה של ערכים 

 . שלא יהיה ערך או יהיה ערך אחדתכןיי, כשאתם רואים לחצן עם חץ •

 .יש ללחוץ על חץ מטה, כדי לראות את רשימת הערכים ללחצן זה •

 .כים יש ללחוץ עליו באמצעות העכברכדי לבחור ערך מרשימת הער •
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