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אוסף של שקפים שהם  .תוכנה ששייכת לחבילת האופיס הסטנדרטית. מסוגלת לבצע מצגות

משעמם! כיום  –מסודרים לפי סדר כדי להציג נושא מסוים. בעבר הציגו שקפים בעזרת מטול שקפים 

היא מעניינת יותר אפשר להוסיף לה אפקטים כמו מוזיקה,  PowerPointמבצעים את המצגת ב 

 תנועה או אפקטים נוספים.

  מכיר את התוכנה.התוכנה קלה לשימוש בנויים בתוכה אשפים המאפשרים הכנת מצגת גם למי שלא 

 . PowerPointמיקרוסופט  --תוכניות  –: כניסה לתוכנה התחל מצגת מקצועית מדף לבן

 מבנה חלון התוכנה

 שם התוכנה ושם הקובץ במרכזשורת הכותרת 

(POWERPOINT- PRESENTATION   ,WORD – DOCUMENT , EXCEL – BOOK  )

 בשלב ראשון יש לבצע שמירה.

  כרטיסיות )בית, הוספה, עיצוב שקופית, הצגת שקופיות וכו'(מתחת לשורת הכותרת 

 סרגל ס"מ מופיע אולם לא חייב כדי להוסיף או להסיר תפריט תצוגה סרגל.

 מבנה מסך התוכנה

 

 הפתוחמציגה את שם התוכנה ושם הקובץ  -שורת הכותרת  .1

 מכיל פקודות לפעולות על קבצים כמו שמירה, פתיחה, הדפסה ועוד. - קובץלחצן  .2

 מאפשרת הקטנה הגדלה ומזעור החלון. -תיבת הבקרה  .3

מכילה כרטיסיות וקבוצות פקדים המאפשרים לבצע את כל הפעולות  –רצועת הכלים  .4

 הקיימות התוכנה. בנוסף מופיע לחצן העזרה המאפשר לקבל סיוע בנושאי התוכנה.

 הצגת השקופיות בגודל מוקטן. –כרטיסיית שקופית  .5

 הצגת טקסט השקופית בצורת פריסה. –כרטיסיית מתאר  .6
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גדולה של השקופית הנוכחית. ניתן להוסיף שטח העבודה. תצוגה  –חלונית השקופית  .7

 לשקופית טקסט, טבלאות, גרפיקה, תרשימים, אובייקטים של ציור, תיבות טקסט ועוד.

בחלונית זו ניתן להקליד הערות לשקופית הנוכחית. ניתן להדפיס את  –חלונית ההערות  .8

 ההערות ולהתייחס אליהן בעת הצגת המצגת.

וכן ומצב העריכה בעת העבודה. בנוסף מופיעות אפשרויות מציגה מידע על ת  -שורת המצב  .9

 תצוגה  שונות ושינוי גודל תצוגה. 

 

 אפשר לנווט בעזרתו בין השקופיות. לשונית שקופיות תפריט בו רואים את השקופית בקטן

ר שנקרא שקופית חדשה. וכפת בכרטיסיית בית קבוצת שקופית ישכדי להוסיף שקופית חדשה 

 

 אפשר לבחור את סוג השקופית השקופית חדשה באפשרות פריסלחיצה עליו פותחת 

 

 

 או קליק ימני מחק DELETE –סימון השקופית  -מחיקה
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 -לשונית מתאר

 

 

סמל שקופיות קליק ליד השקופית סמן הכתיבה מהבהב ואז אפשר לכתוב וזה כותב על גבי 

 השקופית.

 כרטיסיית בית

 

נמצא כלים לביצוע פעולות העתקה והדבקה, ופעולות על אובייקטים כגון תיבות טקסט בכרטיסייה זו 

 צורות ועוד

 כרטיסיית בית כוללת את הקבוצות הבאות:

 קבוצה זו מכילה פקודות העתקה, גזירה, הדבקה, הדבקה מיוחדת והעתקת עיצוב. –לוח 

 שינוי פריסת שקופית ועוד.קבוצה זו מכילה לגבי שקופית כגון הוספת שקופית  -שקופית 

קבוצה זו מכילה פקודות הקשורות לעיצוב הגופן בתיבות הטקסטובצורות האוטומטיות )סוג,  -גופן 

 גודל, צבע וכו'(.

 קבוצה זו מכילה פקודות הקשורות לעיצוב פסקה כגון כיוון יישור מספור וכו' -פסקה 

 שלטקסט/אובייקטים בשקופיתקבוצה זו מכילה פקודות לחיפוש בחירה והחלפה  -עריכה 

 הכנסת כותרת

דרך מתאר ואז נראה את כל השקופיות עם הכותרות טקסטים אחרים לא רואים המתאר רק את 

 הכותרת  כמו כותרת עליונה ותחתונה.

המסך מחולק לשלושה חלקים בחלק הימני שני תפריטים עם לשוניות. בעזרת הלשונית ניתן לעבור 

 ופית ותפריט מתאר.מתפריט לתפריט, תפריט שק

 שקופיות בתפריט זה נוכל לראות את השקופיות מממוזערות עם כל מה שנמצא על השקופית 

 )הערות עבור התבניות לא יופיעו שם(

וגם את הכותרת של השקופית. ניתן  מתאר ובו אפשרויות לראות סמל של השקופית עם מספרה

 בתפריט זה להקליד את הכותרות .

 סימנים קטנים )תצוגה( כפתורים בעזרתם אפשר לשנות תצוגה. 3 מסךבחלק התחתון של ה

 וגם לבחור מרחק מתצוגה. 

הגביע מסמן תצוגת השקופיות והפעלת המצגת מאותה נקודה על מסך מלא כל לחיצה על מקש  

 . ESCהעכבר מובילה אותנו לשקופית הבאה ועד לסוף המצגת או עד ללחיצה על מקש 
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בה רואים את כל השקופיות ממוזערות דומה למצב שבו ראינו בתפריט  תצוגת סדרן שקופיות

 שקופיות ובנוסף רואים גם איזה אפקטים של צליל וזמן ששמנו במצגת.

תצוגה רגילה בחלק התחתון של התצוגה הרגילה הערות בונה המצגת. ההערות לא יראו בעת   

 הצגת המצגת.

 הוספת איורים למצגת

אפשר  צורות –פקודת צורות או כרטיסיית הוספה קבוצת איורים  –ציור כרטיסיית בית קבוצת 

 להשתמש גם בקבוצת הוספה.

 

 ע"מ להוסיף קווי עזר לשקופית ניתן לעשות זאת כך: –הוספת קווי עזר לשקופית 

 תצוגה כרטיסייתלחיצה על  .1

 ולשקופית יתווספו קווי רשת.רשת על קווי   בקבוצת הצג/הסתר מסמנים  .2

 אובייקטים  מצמידים/קווי העזר לא יראו בעת הצגת השקופיות קווי העזר מדביקיםהערה: 

 צורות -קבוצת איורים  –כרטיסיית הוספה יצירת אובייקטים בעזרת 

 קליק על הצורה הרצויה .1

 הגעה עם סמן העכבר על שקופית העבודה וגרירה .2

על ידי דאבל קליק על צורת  סימטריים לחוץ ניתן ליצור אובייקוטים SHIFTהערות: בעזרת מקש 

 ליצור מספר אובייקטים באופן רציף. האובייקט בסרגל הכלים ניתן יהיה

לאחר הוספת האיור לחיצה עליו תציג בחלק העליון של התוכנה את כלי הציור. לחיצה על כלי הציור  

 תציג ברצועת הכלים את סרגל ציור

 

 

 

 

 

 בכלי הציור מספר קבוצות:

 הוספה של צורות נוספות לשקופית הוסף צורות מאפשר

 סגנון צורה מאפשר החלת סגנונות שונים לצורה וכן שינוי צבע מילוי או מתאר של הצורה

 אפקטי צל מאפשר הוספת צל לצורה

 אפקטים תלת מימדיים מאפשר הוספתתלת מימד לצורה

מספר צורות יחד קיבוץ  ,סיבוב הצורה ,גלישת טקסט ,מיקום ,יישור :שר לסדר את הצורה פסדר מא

 ועוד

 גודל מאפשר לשנות את גודל הצורה.
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 הוספת תמונה

או תמונות  אוסף תמונות - תמונות/קבוצת איורים –כרטיסיית הוספה 

 –תמונה או הוספה  )איורים( ניתן להוסיף דרך אתר מיקרוסופט באינטרנט

 מקובץ . קובץ תמונות  –, הוספה תמונה תמונות מקוונות/אוסף תמונות

 מתוך המחשב.

ובו אפשרויות לחיפוש את סוג  חלוןלאחר לחיצה על אוסף תמונות יפתח 

התמונה הרצוי. יש להקליד בתיבת הטקסט הראשונה מלמעלה את שם סוג 

התמונה הרצויה. לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור חפש. לאחר מספר שניות 

מונה יופיעו תמונות ממוזערות בחלק התחתון של התפריט לחיצה על הת

הקטנה תוסיף את התמונה למסמך. הערה: אם ברצוננו לעשות חיפוש 

מחודש יש ללחוץ על כפתור שינוי המופיע בחלק התחתון של התמונות 

הממוזערות וניתן להתחיל את התהליך מהתחלה. רצוי לא לגעת בשלב זה 

 בתיבות הטקסט האחרות.

אי אפשר  התמונה נכנסת בשורה איפה שהסמן ומתנהגת כמו אות ולכן

 להזיז אותה.

 

 

 

 שיפור התמונה

 

קליק נקבל מסביב מסגרת מרובעת  -סימון התמונה .1

סביבה עיגולים בעזרת העיגולים אפשר לשנות את 

גודל התמונה. יש להגיע עם סמן העכבר על הנקודה 

הרצויה עד שיהפוך לחץ דו ראשי ולאחר מכן לגרור את 

הנקודה לפי הכוון הרצוי. גרירה בנקודות הנמצאות 

גרירה בנקודות  באמצע הצלע תגרום לעיוות התמונה.

 .יפרופורציונאלהפינתיות תגדיל ותקטין באופן 

ראשי וע"י גרירה ניתן להזיז  4כאשר מעבירים את הסמן מעל התמונה הוא הופך להיות חץ  .2

 התמונה. את

 לחיצה על כלי התמונות יפתח את סרגל תמונה .3

 

בקבוצת התאם אפשר לבצע "עיבוד תמונה" ברמה בסיסית בעזרת  שינוי בהירות, חדות, צבע 

 דחיסת תמונות, שינוי תמונה מחדש, 
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 בקבוצת סגנונות אפשר להחיל סגנונות שונים על הצורה כולל צור,גבול ואפקטים לתמונה.

 סידור התמונה מבחינת מיקום, יישור, סיבוב גלישה וכד' סדר

 גודל התמונה וחיתוך חלקים ממנה. גודל שינוי

  הוספת תיבת טקסט

על מנת להוסיף טקסט לשקופית יש להשתמש במתאר מתאים כגון שקופית כותרת / כותרת ותוכן 

 וכד' או לכתוב את הטקסט בתוך תיבת טקסט

לחיצה על הוספה בחירה בתיבת טקסט לוחצים על השקופית התיבה תופיע עם סימן כתיבה יש 

 להקליד את הטקסט 

עיצוב הטקסט מתבצע בעזרת כרטיסיית בית קבוצת גופן וקבוצת פסקה תיבת הטקסט עצמה היא 

 צורה ולכן ניתן לעצב אותה מתוך כלי ציור

 חין"לצורך בניית " סיעור מו  Smart art-שימוש ב

בחרו מתוך גלריית סמארט ארט את הקטגורייה הרצוייה ואת הגרפיקה  לחצו על סרגל הוספה 

 הרצוייה

 חפשו את הצלמית הבאה 

 
 
 
 
 
 
 
 

בחרו את 
התרשים 

 הבא

לחצו על 
 "מחזור
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 צבעי העיגולים .ניתן לשנות את 
 

 הוספת צילום מסך
 

התוכנה מאפשרת לנו להוסיף צילום מסך או חלק מתוך מסך. יש לדאוג שהמסך ממנו רוצים לגזור 
 יהיה השכבה הפתוחה מתחת לתכונה

 לחיצה על צילום מסך תציג את כל המסכים הפתוחים ונדרש לבחור את המסך אותו רוצים לצלם.
מסך תציג את המסך הרצוי ותכסה אותו בשכבה של צבע לבן בהיר בעזרת העכבר  לחיצה על גזירת

 נחשוף את התמונה אותה רוצים לגזור.
 
 

   WORDART  -הוספת כותרות מעוצבות 

 כותרות מעוצבות:

  - WORDARTקבוצת סגנונות  - הוספה כרטיסיית .1

 

עריכת טקסט ובו אפשרות הקלדה של הטקסט הרצוי עם אפשרות  –נפתח חלון חדש  .2

 בחירה של גופן, גודל וסגנון. 

ניתן 
להוסיף 
עיגולים 

ע"י "הוסף 
 צורה"

ובקלות 
לכתוב 

 בכל עיגול
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 בשורת הטקסטלאחר ההקלדה יש ללחוץ כל אישור והכותרת תופיע במסמך  .3

 לפי רצוננו ייקטבתפריט עיצוב אובייקט מאפשר לטפל באו .4

 

ן תוכל לשנות את עיצוב ן צהוב קטן גרירת הריבוע/מעוימים יופיע ריבוע/מעויבסגנונות מסוי .5

 הכותרת.

 טבלאות, אלבום תמונות, קישורים ועוד. כרטיסיית הוספה מכילה אפשרויות נוספות כגון

 הוספת תרשימים למצגת

 מספריים למידע חזותי.מתרגמים נתונים תרשימים  מציירים את המספרים.תרשימים 

אפשר להציג את המספרים בצורת גרף  המידע החזותי מאפשר קליטה מהירה של המסר המרכזי.

 טורים , בגרף עוגה או אחרים.

 כדי ליצור גרף צריך שתהיה טבלת נתונים.

ייפתח לנו גליון אקסל בו נכניס את הנתונים של לוחצים על הוספה תרשים ובוחרים את סוג התרשים 

 רשיםהת

 

 עיצוב התרשים יתבצע בעזרת כלי תרשימים
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 לשונית עיצוב –כלי תרשימים 

 

 

 

 לשונית פריסה –כלי תרשימים 

 

 לשונית עיצוב אובייקט –כלי תרשימים 

 
 

 
 נוכל לבצע עיצוב גם ע"י לחיצה ימנית בעכבר ובחירת הפקודה הרצויה

 

 

 כרטיסיית עיצוב שקופית

 

 

כלים לעיצוב כללי של השקופית, כגון ערכות נושא, הגדרת עמוד, כיוון בכרטיסייה זו ניתן למצוא 

 השקופית ועוד.

 מכילה פקודות להגדרת העמוד ולהגדרת כיוון השקופיות לאורך או לרוחב.  -הגדרת עמוד 

אוספים של הגדרות עיצוב כגון צבעים, גופנים ואפטים, אותם ניתן להחיל במרוכז על   –ערכות נושא 

 המצגת.
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שינוי ערכת הנושא יחולו שינויים בעיצוב על כל השקופיות של המצגת. קיימות ערכות נושא  עם

 מוכנות מראש וכן ניתן ליצור ערכות נושא מותאמות אישית.

 באמצעותו אפשר לשנות ולעצב את רקע השקופית. –רקע 

וב רקע מאפשר רקעים מובנים לשקופית בוחרים את הסגנון הרצוי תיבת דו שיח עיצ –סגנונות רקע 

עיצוב רקע מותאם אישית המבוסס על צבעים תבניות ותמונות. אפשר להגדיר את כיוון המילוי, זוית 

 המילוי ועוד.

 

 כרטיסיית הנפשות

 בכרטיסייה זו נמצא את הכלים הנחוצים להנפשת האובייקטים בשקופיות המצגת

 

 כרטיסיית הנפשות כולללת את הקבוצות הבאות:

 תצוגה מקדימה של הנפשת המצגת –תצוגה מקדימה 

 בוצה זו מכילה פקודות להנפשה מותאמת אישית. –הנפשות 

קבוצה זו מכילה פקודות להגדרת מעבר בין שקופיות כגון אפקט המעבר, צליל   -מעבר לשקופית זו 

 המעבר, מהירות המעבר וכד'.

 אנימציות לשקופיות

 הנשפה מותאמת אישית -האובייקטים נכנסים אל השקופית באפקט מסויים

 הוספת אפקט לאובייקט

 קליק על האובייקט הרצוי .1

 תפריט הצגת שקופיות .2

 הנפשה מותאמת אישית .3

 בחלק השמאלי של המסך יפתח תפריט ובחלק העליון של התפריט כפתור הוסף אפקט .4

 לחיצה על הכפתור תפתח תפריט משנה עם סגים שונים של אפקטים .5

 יש לבחור את האפקט הרצוי .6

 יתווסף כמספר על שקופית העבודה וסמל לבן בתפריט השמאליהאפקט  .7

כרגע ניתן להציג את השקופית או ע"י לחיצה על הכוסית או ע"י לחיצה על כפתור הצגת  .8

 שקופיות הנמצא בתפריט השמאלי בחלק התחתון.
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 הוספת טקסט לשקופית

 הוספת כותרת בעזרת תפריט מתאר .1

 על ידי הוספת תיבת טקסט .2

 כפתור תיבת טקסט בסרגל הכלים ציורלחיצה על  .א

 קליק על שקופית העבודה .ב

 WORDעיצוב הטקסט מתבצע לפי כללי העיצוב ב  –הקלדת הטקסט הרצוי  .ג

 הוספת טקסט בתוך אובייקט .3

 בחירת האובייקט הרצוי והקלדת הטקסט הרצוי  .א

הערה ניתן לעשות דאבל קליק על תיבת הטקסט אשר נוצרה בתוך האובייקט וע"י 

 ח חלון אשר בעזרתו ניתן לבצע הגדרות לטקסט הנ"לכך יפת

 הגדרת אפקט  

 סימון האפקט מתוך רשימת האפקטים בתפריט השמאלי .1

 לחיצה על משולש האפקט ובחירה בתפריט משנה אפשרויות אפקט .2

 

 

 

 

 כרטיסיות  3או  2יתקבל חלון ובו  .3
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עצמו להוסיף כרטסיה ראשונה היא כרטיסיית אפקט ובה ניתן לתת הגדרות לאפקט  .א

 צליל לאפקט

כרטיסיטית תיזמון בכרטיסיה זו ניתן להגדיר האם האפקט יתבצע בעת לחיצת עכבר או  .4

באופן אוטומטי במקביל לאפקט אחר או לאחר אפקט אחר ניתן גם להגדיר את מספר 

 השניות להשהייה גם את מהירות ביצוע האפקט

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחיצה על אישור תאשר את ההגדרות הנ"ל .5

 

 כרטיסיית הצגת שקופיות

 כרטיסייה זו מכילה כלים להגדרת העדפות לאופן הצגת המצגת.

 

 כרטיסיית הצגת שקופיות כוללת את הקבוצות הבאות:

 מכילה פקודות להצגת המצגת ולבניית הצגות מותאמות אישית. –התחל הצגת שקופיות 

 טת מלל וכו'.מכילה פקודות להגדרת הצגת המצגת כגון תזמונים, הקל  -הגדרה 

 

 

 כללים לבניית מצגת 

 נושא .1

 סקיצה .2

 איסוף חומר .3

 הכנת השקופיות .4

 הוספת אפקטים צלילים לכל האובייקטים .5

 הוספת מעבר בין שקופיות .6

 הפעלה ותיקון .7
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 יצירת אלבום תמונות  

 התוכנה מאפשרת יצירת אלבום תמונות 

 באפשרות אלבום תמונות חדשכרטיסיית הוספה קבוצת איורים פקודת אלבום תמונות בחירה 

 נפתח חלון

 

 

 בוחרים את המקור לתמונות ואת התמונות שרוצים להוסיף 

 מסדרים את התמונות לפי הסדר הרצוי

 בוחרים פריסת אלבום ולוחצים על צור

 

 הגדרת אפשרויות עיצוב ומתאר באלבום תמונות

  .פתח את אלבום התמונות בו אתה מבקש להכניס שינויים .1

  .אלבום תמונות לחץ על ,עיצוב בתפריט .2

  :בצע את אחת הפעולות הבאות ,אלבום תארמ תחת ,עצב אלבום תמונות שיח-בתיבת הדו .3

 תאר התמונות ותיבות הטקסט שלך בשקופיות שבאלבום התמונותאם ברצונך לבחור את מ 

תאר התמונה שלך, כמ לשקופית התאם אם תבחר .תאר תמונהמ תאר מרשימתשלך, בחר מ

  .עיצוב תוכל להוסיף או לשנות צורות של מסגרות ותבניותלא 

 אם ברצונך לבחור את צורת המסגרת בה תשתמש לתמונות שלך, בחר צורה מתוך רשימת 

  .צורת מסגרת
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 ואז, בתיבת הדו ,עיון אם ברצונך לבחור תבנית עיצוב לשימוש באלבום התמונות שלך, לחץ על-

  .בחר תבנית העיצוב בה אתה מעוניין להשתמש, ולחץ על אתר את ,בחירת עיצוב תבנית שיח

 .עדכן לחץ על .4

 

 הוספת תמונה או תיבת טקסט לאלבום תמונות

 .פתח את אלבום התמונות בו אתה מבקש להכניס שינויים .1

 .אלבום תמונות לחץ על ,עיצוב בתפריט .2

 :בצע אחת מהפעולות הבאות .3

 הוספת תמונה מקובץ או מדיסק

 .קובץ/דיסק לחץ על ,מ הוסף תמונה תחת ,עיצוב אלבום תמונות שיח-בתיבת הדו .א

 יה או הדיסק המכילים את התמונה שברצונך להוסיף לאלבום התמונות, לחץיקיאתר את הת .ב

 .הוסף על קובץ התמונה, ואז לחץ על

 הוספת תיבת טקסט

 .כשקופיות ריקות כמתאר התמונה שלך, תיבות טקסט יוספו התאמה לשקופית אם תבחר .1

 .תיבת טקסט חדשה לחץ על ,טקסט הוסף תחת ,עיצוב אלבום תמונות שיח-בתיבת הדו .2

ליצור מתארים  השתמש בתיבות טקסט כדי להוסיף כתוביות ייחודיות לתמונות, או כדי  הערה .3

 .מותאמים אישית בכל שקופית באלבום התמונות שלך

 .עדכן לחץ על .4

 תמונות באלבום טקסט ותיבות תמונות הזזת

  .אלבום התמונות שבו ברצונך לבצע שינוייםפתח את  .1

  .אלבום תמונות לחץ על ,עיצוב בתפריט .2

בחר בתמונה או בתיבת טקסט  ,באלבום תמונות תחת ,עיצוב אלבום תמונות שיח-בתיבת הדו .3

   .הזז למטה או הזז למעלה ולאחר מכן לחץ על

  .עדכן לחץ על .4

 מחיקת תמונה או תיבת טקסט מאלבום תמונות

  .את אלבום התמונות בו אתה מבקש להכניס שינוייםפתח  .1

  .אלבום תמונות לחץ על ,עיצוב בתפריט .2

בחר תמונה או תיבת טקסט, ואז  ,באלבום תמונות תחת ,עצב אלבום תמונות שיח-בתיבת הדו .3

  .הסר לחץ על
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 הוספת כיתובים לאלבום תמונות

  .פתח את אלבום התמונות בו אתה מבקש להכניס שינויים .1

 את תיבת הסימון אפשרויות תמונה תחת ,ואז בחר ,אלבום תמונות לחץ על ,עיצוב בתפריט .2

  .התמונות כיתובים מתחת לכל

להוסיף כיתובים מתחת  אינך יכול ,התאמה לשקופית אם מיתאר התמונה שלך הוא  הערה

 .לתמונות

  .עדכן לחץ על .3

 . אם לא תוסיף כל תמונהבתצוגה רגילה, הוסף את הטקסט הרצוי בכל תיבת טקסט תחת  .4

 ישתמש אוטומטית בשם הקובץ של כל Microsoft PowerPoint ,טקסט משל עצמך לכל כיתוב

 .תמונה ככיתוב

 תמונות באלבום תמונה סיבוב

  .פתח את אלבום התמונות שבו ברצונך לבצע שינויים .1

  .אלבום תמונות לחץ על ,עיצוב בתפריט .2

בחר בתמונה שברצונך לסובב  ,באלבום תמונות תחת ,עיצוב אלבום תמונות שיח-בתיבת הדו .3

   .סובב ימינה או סובב שמאלה ולאחר מכן לחץ על

  .עדכן לחץ על .4

 תמונות באלבום תמונה של הברק או החדות התאמת

  .פתח את אלבום התמונות בו אתה מבקש להכניס שינויים .1

  .אלבום תמונות לחץ על ,עיצוב בתפריט .2

בחר את התמונה שברצונך  ,באלבום תמונות תחת ,אלבום תמונותעיצוב  שיח-בתיבת הדו .3

  :שתיהן להתאים, ואז בצע אחת מהפעולות הבאות או את

 פחות חדות או על יותר חדות אם ברצונך להתאים את החדות של תמונה, לחץ על.   

 פחות ברק או על יותר ברק אם ברצונך להתאים את הברק של תמונה, לחץ על   

  .עדכן לחץ על .4
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 הצגת המצגת

 פעיל את המצגתלחיצה על הצגת שקופיות ת

 

 

 וידאו - הוספת מדיה למצגת

 נלחץ על הוספה וידאו לצורך הוספת סרטון למצגת

 

 ניתן להוסיף וידאו מקוון או וידאו מתוך המחשב

 הוידאו מוטמע במצגת וניתן לטפל בו בעזרת כלי וידאו

 כלי וידאו כרטיסיית תבנית

 

 

 כלי וידאו כרטיסיית הפעל

 

 

 

 שמע -הוספת מדיה למצגת 

 

 נלחץ על הוספה שמע לצורך הוספת מוזיקה למצגת

 מקוון או וידאו מתוך המחשב שמעניתן להוסיף 

 רת כלי שמעבעזהטיפול 
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 שימוש בעזרה

 העזרה הוא כלי המאפשר לנו למצוא פתרונות לשאלות הקשורות בתוכנה

 שבצד שמאל של שורת הכרטיסיות פותחת לנו את חלון העזרה לחיצה על סימן השאלה

 

 

בתיבת החיפוש נרשום את החיפוש המבוקש ונלחץ על חפש נקבל רשימת תשובות ונבדוק מה עונה 

 על שאלתנו.
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