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 אינטרנט הכרת הדפדפן -'  אפרק 
 הקדמה .1

ארכיטקטורת מערכות היוצרת רשת תקשורת מבוזרת חובקת עולם. אינטרנט היא 

 ,פרטיות, מסחריות –ארכיטקטורת האינטרנט מחברת מספר גדל והולך של רשתות מחשבים 

ממשלתיות, אקדמיות ואחרות באמצעות קווי טלפון, כבלי טלוויזיה, סיבים אופטיים, לוויינים, 

 לרבות טלפונים ניידים וקווי תקשורת ייעודיים. –סוגים שונים של קשר אלחוטי 

בצמתים של הרשת יש שרתים/ספקי אינטרנט כלומר הגדרה לאינטרנט: רשת מחשבים 

בתוך השרתים ישנם מקורות מידע  .עבירה מידע בין המחשבים השוניםעולמית אשר מ

 הנקראים אתרי אינטרנט.

 

  חיבור לאינטרנט .2

חיבור לאינטרנט שימוש באינטרנט מחייב אותנו ליצור קשר עם ספק אינטרנט וספק תקשורת. 

 .םה משלאמור לקבל מהחברה לה את הכרוך בהקלדת שם וסיסמה ובעוד פרטים טכניים שאת

 .רשתבשם  אינטרנטלפעמים קוראים ל

 אז מה כן ניתן לעשות באינטרנט? 

דכן בחדשות, להתעלערוך קניות,  לדבר עם כל אדם ברחבי העולם,, לחפש מידע •

, לתכנן טיוליםלהאזין למוזיקה )לא לשכוח להפעיל את הרמקולים(, לצפות בסרטים, 

 ועוד ועוד.

 

. כדי לגלוש צריך להפעיל במחשב תוכנה שנקראת גלישההשירות הנפוץ ביותר באינטרנט הוא 

 Microsoft Internetוקוראים לה  ךשל התוכנה הזאת כבר נמצאת במחשב, דפדפן

Explorer -  IE.  בגרסתה החדשהMicrosoft Edge כמו  נוספים ם)קיימים בשוק דפדפני

 .(כרום, פייקפוקס ועוד
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 גלישה באינטרנט .3

 אתר ודפים

כדי לגלוש באינטרנט צריך כתובת. הכתובת באינטרנט  .דפיםכל אתר באינטרנט מורכב מאוסף 

 האתרהכתובת של  ךלפעמים תהיה בידי .  מאחר והאתר בנוי מהרבה דפיםאתרהיא של 

 .האתרבתוך  דף פנימי ולפעמים הכתובת של 

שנמצאת אוסף של קבצים/דפים תחת כותרת אחת. אתר זוהי תיקיה הוא בעצם  אתר אינטרנט

מאחסן את בונה האתר  .מכל קצוות העולםאליו כדי שתהיה גישה ת וזא ,בתוך אחד השרתים

כדי . של הקבצים סוןחמשלם על האבונה האתר שרת. התיקייה עם כל קבצי האתר ב

שם לכל אתר יש כתובת שנקראת . כתובת שתהיה לו צריךשהגולשים יוכלו להגיע אל האתר 

 ( הכתובת בנויה כך:Domainדומיין )מתחם או 

 word wide web .שם הארגון, האתר או החברה .סוג הארגון מדינה

il co. Ynet. www. 

 com liorapc. www. 

  

 של ארגונים:סוגי דוגמאות לסיומות 

• GOV  ממשלתי 

• EDU מוסדות חינוך 

• AC מוסדות אקדמיים 

• MUNI  עיריות 

• ORG ארגונים ללא מטרת רווח 

 

 דוגמאות לסיומות של מדינות:

• IL – ישראל 

• FR – צרפת 

אתרים עם כתובת שנקנתה בארה"ב אין להם מדינה כיון שמולדת האינטרנט היא ארצות 

 הברית.

 

mailto:liora@liorapc.com
http://www.liorapc.com/


 

 הדרכת מחשבים ואינטרנט בקלותליאורה מרום, 
 www.liorapc.com| אתר:  liora@liorapc.com | מייל:  3755746-052נייד: 

3 

 איך "גולשים" ברשת? .4

בצי אתר אינטרנט שמות משפחה שונים ולכן צריך להשתמש בתוכנה מיוחדת שתפתח את ולק

 הואדפדפן של מיקרוסופט ה .דפדפניםכולם. תוכנה זו נקראת דפדפן. ישנם מספר סוגים של 

Microsoft Internet Explorer    שסמלו הוא , 

 שסמלו Microsoft Edgeאו 

 לדפדפן מספר תפקידים:

o  בעת הפעלתו מתחבר לשרת המוגדר ומביא את הקובץ הראשון של אתר האינטרנט

 המוגדר כאתר הבית של אותו דפדפן.

o אפשר מעבר בין הקבצים מציג את הקבצים השונים ומבצע פעולת גלישה כלומר מ

 השונים בעזרת קישורים .

 

 הפעלת התוכנה :

 קון התוכנה שנמצא על שולחן העבודה ילחיצה כפולה על אי

 לחיצה בודדת על האייקון שנמצא בשורת המשימות 

( שהיא התוכנה שבעזרתה נגלוש Internet Explorer) IEנפתח חלון של תוכנת הדפדפן 

באינטרנט. בכל מחשב נפתח הדפדפן עם דף בית של אתר שנבחר על ידי משתמש זה או 

 יכול להיות גם שהדפדפן נפתח עם חלון ריק. אחר במחשב.
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 מבנה מסך –דפדפן 

 

 

 
 

 גלישה ראשונה

 כיצד גולשים לאתר שכתובתו ידועה לנו?

, אתר האינטרנט של ידיעות דוגמהגלישה באינטרנט מחייבת אותנו לדעת כתובת של אתר. ל

 על שורת הכתובתיש ללחוץ בעכבר  www.ynet.co.ilאחרונות נמצא בכתובת: 

 

o צריך לראות את שורת המשימות בתחתית המסך בבאנגלית ) תה מקלידלוודא שא 

 (,ENהסמל 

o  משמאל לימין(: להקליד(www.ynet.co.il 

o להקיש Enter. 

אפשר  .מספר שניות מוצג דף הבית של האתר. דף הבית הינו הדף הראשון של האתרלאחר 

 גם להקליד את שם האתר בעברית.

 חיצי ניווט

 שורת כתובת

 פס גלילה 

 מועדפיםסרגל 

 דף הבית

 כרטיסיות
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)כפי שהוסבר לגבי צפייה  מכיל יותר תוכן מאשר ניתן להציג בחלון הצופ הדף האינטרנט בו את

צריכים מנגנון שיסייע לנו להזיז את החלון  ולכן. חלק מהתכנים פשוט לא רואים. בתוכן חלון(

 על פני הדף כדי לראות את שאר התכנים. מנגנון זה אלו פסי הגלילה לאורך העמוד ולרוחבו.

 

 פס גלילה מורכב מ:

 גלילהחץ 

 תיבת גלילה

 

לחיצה על החיצים שבפס הגלילה או  גרירת התיבה של פס הגלילה בעזרת העכבר כלפי מטה, 

 תגלה לנו תכנים שנמצאים בהמשך הדף. התכנים בחלקו העליון של הדף "ייעלמו".

 אותו הדבר כלפי פס גלילה אופקי.

 מעלהכלפי כדי להזיז את החלון  Page Down-וPage Up השתמש במקשי  אפשרות נוספת ל

 . או לגלול את הדף בעזרת הגלגלת של העכבר מטהאו כלפי 

  PgUpאם דף האינטרנט כולו נכנס בחלון אחד, אין משמעות למקשים 

 וגם לא יופיע פס גלילה. PgDn -ו

 

 דפדפן כרום

 כאמור לדפדפן מספר תפקידים:

o  הראשון של אתר האינטרנט בעת הפעלתו מתחבר לשרת ומביא את הקובץ

 המוגדר כאתר הבית של אותו דפדפן.

o  לבצע פעולת גלישה כלומר להציג את הקבצים השונים ולאפשר מעבר בין

 הקבצים השונים בעזרת קישורים .

 

 הפעלת התוכנה :
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 יקון התוכנה שנמצא על שולחן העבודה ילחיצה כפולה על א

 ות לחיצה בודדת על האייקון שנמצא בשורת המשימ

 

 

נפתח חלון של תוכנת הדפדפן גוגל כרום שהיא התוכנה שבעזרתה נגלוש באינטרנט. בכל 

מחשב נפתח הדפדפן עם דף בית של אתר שנבחר על ידי המשתמש במחשב. יכול להיות גם 

 שהדפדפן נפתח עם חלון ריק. 

 מבנה מסך –דפדפן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סימניותסרגל 

 כרטיסייה

 שורת כתובת

 שורת מצב

 תוכן האתר
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 ניווט בעקבות הקישורים .5

o האתריכול לעיין במידע )טקסטים, תמונות( המוצגים בדף הבית  האת. 

o או הגלגלת שבעכבראת הדף מעלה/מטה בעזרת פס הגלילה של חלון הדפדפן  ולגל 

o סמן העכבר על גבי התכנים אשר בדף. בחלק מהאזורים שבחלון  ר את העכברהעב

 ,ובחלקם הוא ייראה  ייראה כך 

o  את הסמן מעל טקסט או תמונה כך שהוא ייראה בצורת יד שים 

o לחיצה שמאלית בעכבר ואופס, עברת לדף אחר. ץלח 

  דע שהטקסט הוא קישור?תאיך 

בדרך כלל  .גם תמונה יכולה להיות קישור .סט המסומן עם קו תחתון הוא קישורבדרך כלל טק

כשמתקרבים עם העכבר אל הקישור סימן העכבר  .תמונה עם מסגרת מסביב היא קישור

 משתנה לכף יד  

על לחצן  ור לדף הקודם לוחציםזלחיצה על קישור תעביר אותנו לדף אחר באתר על מנת לח

ל עבור שוב קדימה נלחץ עאם נרצה ל. מימין לשורת הכתובתשנמצא     (Backהקודם )

 .לשורת הכתובת ןמימישנמצא     (Forwardלחצן הבא )

 (. Backשימוש בלחצן הקודם ) יהיה פעיל רק אם עשית( Forwardלחצן הבא )
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 שינוי גודל תצוגה או טקסט .6

ולפעמים הוא מוצג בגודל שמקשה את הקריאה. פרט אתרי אינטרנט מכילים טקסט רב 

כללו שינוי רזולוציית מסך, יש כלים נוספים ילשינויים שאפשר לעשות במערכת ההפעלה ש

 מתלא קייתיבה זו קסט טתיבת שינוי גודל יש אתרים שנמצא בהם  כאשר גולשים באינטרנט.

. אפשר גם לשנות את גודל התצוגה משורת המצב על ידי הזזת המחוון והגדלת בכל האתרים

   אחוז התצוגה.

  הגדלת הטקסט בעת שימוש בדפדפן

 

 < גודל טקסט ובחירה באפשרות הרצוייה.--לחיצה על תצוגה 

 

וסיבוב הגלגלת שבין     דרך נוספת ומהירה להגדלת הכתב באתר: לחיצה מתמשכת על מקש טיפ !

 לחצני העכבר להגדלה ולהקטנה של הכתב. 
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 קביעת דף הבית בדפדפן .7

 לשנות את הבחירה. אפשר הוא מושג המתאר את הדף איתו נפתח הדפדפן.  דף הבית

o באמצעות הקלדת הכתובת ךלאתר הרצוי ל ושגל.  

o כליםבעזרת העכבר על תפריט  ץלח (Tools) 

o אפשרויות אינטרנטעל  ץלח (Internet Options בתפריט שנפתח. נפתח חלון ) אפשרויות

 (Internet Options) אינטרנט

o מחק את כל הטקסט שרשום בתיבה מתחת לציור של דף הבית 

o השתמש בנוכחיעל הלחצן  ץלח (Use Current כדי שהדף הנוכחי יופיע בעת הפעלת ,)

 הדפדפן.

הדפדפן, הוא ייפתח ויציג את הדף הנוכחי אותו קבעת להיות דף בפעם הבאה שתפעיל את 

 הבית.

 לדף הבית על מנת להגיע

 בשורת התפריטים העליונה.   ( Home) דף הביתעל הסמל  ץלח

 לדף הבית ואפשר להיעזר בו על מנת להפוך דף לדף הבית.וך יש אתרים בהם מופיע קישור הפ

 

 אפשרות נוספת לשנות את דף הבית

( בתפריט שנפתח. נפתח Internet Options) אינטרנט< אפשרויות --לבחור בתפריט כלים 

(, ובתיבה המתאימה מקלידים את כתובת האתר Internet Options) אפשרויות אינטרנטחלון 

 .אישורהמלאה שנרצה שיהיה דף הבית ונלחץ על 

בוחרים בהגדרות << הגדרות מתקדמות דף   לוחצים על   Microsoft Edgeבדפדפן 

 .סמל של דיסקט ספציפי מקלידים את כתובת הדף הרצוי ולוחצים על שמור
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בוחרים בהגדרות <<  על  יש ללחוץעל מנת להציג את דף הבית בסרגל הדפדפן 

 הצג את לחצן דף הבית. ומשנים את המצב לפעיל.<<הגדרות מתקדמות 

 

 כרוםדף הבית בדפדפן 

 

 הגדרת דף הבית ודף הפתיחה

כך שיפתח דף מסוים כדף הבית או כדף  Google Chromeבאפשרותך להתאים אישית את 

 הפתיחה. דף הבית ודף הפתיחה שונים זה מזה, אלא אם תגדיר בשניהם אותה כתובת.  

 במחשב. Chromeדף הפתיחה הוא הדף שמופיע בהפעלה הראשונה של 

 ו אתה עובר בלחיצה על 'דף הבית' פתח את דף הבית.דף הבית הוא הדף שאלי

 הגדרת דף הפתיחה

 במחשב. Chromeבאפשרותך לקבוע איזה דף או דפים יופיעו כשתפעיל את 

 פתיחה של כרטיסייה חדשה / להמשיך מאותה נקודה / פתיחה של קבוצת דפים מסוימת

 במחשב. Chromeפתח את  .1

 ות << הגדרות.נקוד 3בפינה השמאלית העליונה, לחץ על  .2
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   בקטע 'בעת ההפעלה', בחר באפשרות הרצויה מתוך האפשרויות .3

 

אם תבחר באפשרות המשך מהמקום שבו הפסקת, בעת פתיחת הדפדפן יפתחו מחדש 

 הדפים שהצגת כשיצאת מהדפדפן בפעם הקודמת.

 פתח דף מסוים או קבוצת דפים כאן תוכל להגדיר כל דף אינטרנט שאתה מעוניין שייפתח.

 בקטע 'בעת ההפעלה', לחץ על פתח דף מסוים או קבוצת דפים.  .1

 לחץ על הוסף דף חדש. הזן את כתובת האינטרנט ולחץ על סיום. .2

 לחץ על השתמש בדפים הנוכחיים. .3

כדי לעדכן את בחירת הדפים, בצד שמאל של הדף לחץ על 'עוד'  עוד ואז ערוך או  .4

 מחק.

 בחירה של דף בית

 כדי לקבוע אילו דפים יוצגו לך כשאתה לוחץ על 'דף הבית' 

 במחשב. Chromeפתח את  .1

 נקודות  << הגדרות. 3בפינה השמאלית העליונה, לחץ על  .2

 בקטע 'מראה', הפעל את האפשרות הצג את לחצן 'דף הבית'. .3

בקטע 'הצג את לחצן 'דף הבית'', בחר אם להשתמש בדף 'כרטיסייה חדשה' או בדף  .4

 ישית.מותאם א

 

 לחצן דף הבית יופיע מימין לסרגל הכתובות.
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 היסטוריה  .8

 כיצד מאתרים דפי אינטרנט שגלשנו אליהם לאחרונה?

מנסה להשלים אותה באופן הדפדפן הכתובת,  ורתמקלידים כתובת אתר אינטרנט בש כאשר

על מנת להגיע  בנוסף נשמר המידע בתיקיית  ההיסטוריה למשך תקופה מוגדרת.אוטומטי. 

 לתיקיית היסטוריה לוחצים על הכוכב הצהוב סמל המועדפים ובוחרים בכרטיסיית היסטוריה

 

 

 מחיקת היסטוריה של אתרים 

 (,Tools)כלים בעזרת העכבר על תפריט ץ לח •

( בתפריט שנפתח. נפתח חלון Internet Options) אפשרויות אינטרנטעל  ץלח •

 (,Internet Options) אפשרויות אינטרנט

 את החלון שייפתח. ואשר(, Clear History) מחיקת היסטוריהעל לחצן ץ לח •

 בוחרים ב   לוחצים על   Microsoft Edgeלהצגת ההיסטוריה בדפדפן 

 מוצגת היסטורית הגלישה
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אפשר למחוק את כל ההיסטוריה  .Xה על צניתן לבחור קישור מתוך ההיסטוריה או למחוק בלחי

 בלחיצה על נקה את כל ההיסטוריה.

 היסטוריה בדפדפן כרום

 הצגת היסטוריית האתרים המלאה

הימים האחרונים. הוא לא  90-ב Chrome-הדף 'היסטוריה' מציג את האתרים שבהם ביקרת ב

שכבר מאחסן דפים מאתרים מאובטחים, דפים שאליהם נכנסת במצב גלישה בסתר או דפים 

 מחקת מהיסטוריית הגלישה שלך.

 

 במחשב. Chromeפתח את  .1

 הנקודות בצד שמאל למעלה. 3לחץ על  .2

 לחץ על היסטוריה ואז היסטוריה. .3

 ניקוי כל ההיסטוריה

 במחשב. Chromeפתח את  .1

 הנקודות בצד שמאל למעלה. 3לחץ על  .2

 לחץ על היסטוריה ואז היסטוריה. .3

 גלישה. תוצג תיבה.בצד ימין, לחץ על נקה נתוני  .4
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מהתפריט הנפתח, בחר את פרק הזמן למחיקה מההיסטוריה. כדי לנקות את כל  .5

 ההיסטוריה, בחר משחר ההיסטוריה.

 

, כולל 'היסטוריית גלישה'. Chrome-סמן את התיבות של הנתונים שברצונך למחוק מ .6

 מידע נוסף על סוגי נתוני הגלישה שניתן למחוק

 

 גלישה.לחץ על נקה נתוני  .7

 מחיקת פריט מההיסטוריה

תוכל למחוק מההיסטוריה חלקים מסוימים. כדי לחפש פריט ספציפי, השתמש בסרגל החיפוש 

 שלמעלה.

 במחשב. Chromeפתח את  .1

 נקודות בצד שמאל למעלה. 3לחץ על  .2

 לחץ על היסטוריה << היסטוריה. .3

 סמן את התיבה שלצד כל פריט שברצונך להסיר מההיסטוריה. .4
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  הנקודות ובחר הסר מההיסטוריה. 3אל לחץ על בצד שמ .5

 

 הדפסה .9

 .באינטרנט לחץ על לחצן הדפס שמצאתמידע  רצה להדפיסתאם 

 (Print ) 

צורך לשנות את כוון ההדפסה לרוחב במקום  לפעמים נראה ששולי הדף לא הודפסו ואז יש 

לראות מראש אם יש הצג לפני הדפסה ואז אפשר לבדוק זאת בעזרת האפשרות לאורך. מומלץ 

 צורך לשנות את כוון ההדפסה.

 (File) קובץעל תפריט  ץלח •

 (Print) הדפסהשיח -( ותיפתח תיבת דוPrint) הדפסהבחר באפשרות  •

שם תוכל לקבוע את מאפייני  הדפסה,שיח -( בתיבת הדוPreferences) העדפותעל  ץלח •

 (Landscape) לרוחב( או Portrait) לאורךההדפסה וביניהם האם ההדפסה תהיה 

 (OK) אישור ץלח •

 (Print) הדפס ץלח •

 .עדיף לעשות בו שימוש אתה גולשאם קיים לחצן הדפסה באתר בו  •
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 וארגונו יפוש מידע באינטרנטח -' ברק פ

 שימושונים .1

נושאים. מטרתם הראשונית -השימושונים מארגנים את כל המידע השימושי לפי נושאים ותת

והעיקרית של השימושונים היא לספק ריכוז קל ונוח של קישורים ליישומים ואתרים המצויים 

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

בדרך כלל לחיצה על קישור בתוך השימושון פותחת  חד בוחר לעבוד עם השימושון שנוח לו.א

 את הקישור בגרטיסייה חדשה.

 אתרי שימושונים שכיחים

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.shimushon.co.il 

 מועדפים .2

צטרך לזכור את תלשימוש חוזר מבלי שלשמור  רצהת לעתים קרובות שכתובות אתרים 

 בעזרת רשימת מועדפים. שומרים ,הכתובת או להקליד אותה

 הצגה –רשימת מועדפים 

להציג את רשימת  בסרגל הדפדפן בראש העמוד כדי על לחצן  ץלח •

 המועדפים הקיימת
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 תיפתח חלונית עם רשימה של אתרים שכבר רשומים ברשימת המועדפים. שמאלמצד  •

 

 הוספת דף אינטרנט/כתובת אתר לרשימת המועדפים

 על מנת לגלוש אליו Enterעל  ץהרצוי ולח אתרהאת הכתובת של  הקלד •

 על סמל המועדפים כוכב בצבע צהוב  ץלח •

 (Favorites) מועדפיםהנמצא בחלונית   על לחצן  ץלח •

 (Add to favorite) הוספת מועדפיםנפתח חלון שכותרתו  •

שם  אםלמצוא את האתר ברשימה.  ך( ודא שכתוב תיאור שיעזור לName) שםבשדה  •

שום שם בהתאם לרו (,Name) שםשדה אותו מה תוכל למחוקהדף או האתר באנגלית 

 למצוא את האתר ברשימה ךשיקל עלי ךלרצונ

 Enter הקש •

 תבדיוק כפי שרשמ שם האתרופיע יברשימת האתרים שבחלונית מועדפים 

 יצירת תיקייה חדשה ברשימת המועדפים
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 :לדוגמה יותר קל לסדר את רשימת המועדפים בתיקיות, במקום ברשימה אחת ארוכה

 בשורת הכתובת  www.uzit.co.ilאת הכתובת  הקלד •

 ךוהאתר יופיע לפני Enter שהק •

אם רשימת המועדפים אינה מוצגת, לחיצה על לחצן  את רשימת המועדפים. גהצ •

תסתיר  -תציג אותה. אם רשימת המועדפים מוצגת, לחיצה על אותו הלחצן  

 אותה.

 מועדפיםהנמצא בחלונית  על לחצן  ץלח •

תיקייה על הלחצן  ץ(, לחAdd to favoriteשכותרתו הוספה למועדפים )נפתח חלון  •

( לחצו על New Folder) תיקייה חדשהאת לחצן  הרוא ךאם אינ (.New Folder) חדשה

 (Create in) צור בלחצן 

 Create New) יצירת תיקייה חדשהשיח -בשדה הטקסט שבתיבת הדושימושונים  הקלד •

Folder) 

 (Name) שםאת מה שכתוב בשדה  ומחק Enter הקש •

 ך למצוא את האתר ברשימהאו כל טקסט אחר שיקל עלי אתר מאוד שימושי -יוזיט  הקלד •

 Enter הקש •

שתחתיה  ההנמצאת ברשימת המועדפים ותרא שימושוןעל התיקייה הצהובה בשם  ץלח •

 אתר מאוד שימושי" או השם שנתת -ע אתר שכותרתו "יוזיט מופי
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 הוספת אתר לתיקייה קיימת ברשימת המועדפים

 בשורת הכתובת www.link4u.co.ilאת הכתובת הקלד  •

 ךוהאתר יופיע לפני Enter הקש •

 הצג את רשימת המועדפים •

 הנמצא בחלונית מועדפים על לחצן ץ לח •

 (Add to favoriteלמועדפים )נפתח חלון שכותרתו הוספה  •

ה תיקיית מועדפים בשם להוסיף אתר זה. במקרה ז הרוצ העל שם התיקייה אליה אתץלח •

 שימושונים שיצרת קודם

 יו פור (, כך שיישאר רק לינקNameאת דף הבית שלך ממה שכתוב בשדה שם ) מחק •

 Enter הקש •

 הדפים ותראעל התיקייה הצהובה בשם שימושונים הנמצאת ברשימת המוע ץלח •

 שתחתיה מופיע אתר שכותרתו "לינק פור יו".

 

 מועדפים בדפדפן אדג'

)המועדפים, רשימת קריאה    מרכזבדפדפן אדג' הוספה למעודפים מתבצעת בדרך שונה. 

,היסטוריה והורדות( נמצא בהמשך לשורת הכתובת. בתוך שורת הכתובת נמצא סמל של כוכב. 

שבשורת הכתובת תפתח חלונית המאפשרת הוספת כתובת הדף בו אנו  לחיצה על  
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 .מועדפיםנמצאים ל

הכוכב בשורת חדשות, כלכלה, ספורט, בריאות. לחיצה על  - ynetבדוגמה שמעל גלשתי לאתר 

שבתמונה, ובו מופיע שם האתר )אפשר לשנות את השם( והמיקום  ניתהכתובת פתחה את החלו

בו תישמר הכתובת )מועדפים(. אפשר לפתוח את הרשימה ולבחור מיקום אחר לבסוף ללחוץ על 

 .הוסף

 

 מועדפים בדפדפן כרום

שבשורת הכתובת תפתח חלונית  ה על  צ. לחיסימניותבדפדפן כרום המועדפים נקראים 

 המאפשרת הוספת כתובת הדף בו אנו נמצאים לסימניות.

 

ואת התיקייה אליה  ך,מצא את שם הסימנייה ואפשר להחליף את השם כרצונתבחלון שנפתח 

 ך את הסימנייה או להסיר אותה.ווכל לערתתכנס הסימנייה. 

 התיקיות הראשיות הן:

 סרגל סימניות וסימניות אחרות.

להוסיף לתיקייה סימניות אחרות תיקיות חדשות כרצוננו. לחיצה על הרשימה  ךבאפשרות

 .את התיקיות הקיימות ואת האפשרות לבחור תיקייה אחרת ךהנפתחת תציג ל
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לערוך את הסימניות  ךבלחיצה על בחר תיקיה אחרת נפתח חלון ערוך סימניות המאפשר ל

 .ולפתוח תיקיות חדשות לפי הצורך

 

 

וכל לתת שם תעם סמן העכבר.  תחיצה על תיקייה חדשה תיצור תיקייה חדשה במקום בו עמדל

 לתיקייה ולבסוף ללחוץ על שמור.

 .תר בתיקייה החדשה שיצרמלהכניס לסימניות ייכנס וייש תהאתר שאת כתובתו רצי
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 מנועי חיפוש .3

 ,מקוטלגים על פי שמות של אתריםמנוע חיפוש זוהי בעצם תוכנה אשר יש בתוכה מאגרי מידע 

כך ניתן לשלוף מתוך אותם מאגרי המידע את המידע . ומילות מפתח המגדירות את האתרים

 בהתאם למילות המפתח ותיאור האתר. ,הרצוי

שאלות אפשר לכתוב ( הינו קל לשימוש Search Engine) מנוע חיפושמנגנון תוכנה שנקרא 

 לדוגמה: חיפוש

 ביום שישי בבוקר מתל אביב לחיפה?מתי יוצאת רכבת  •

 מה יהיה מזג האוויר בחיפה ביום שישי בבוקר? •

 איך מכינים עוגת גבינה? •

זהו מנוע החיפוש הפופולרי בעולם וגם בישראל. הגולשים אוהבים ומחבקים   (Google) גוגל

 כמובן לבחור בכל מנוע חיפוש אחר.  פשראותו בגלל איכות התוצאות. א

 

 

  Googleחיפוש באמצעות ביצוע  .4

מיקרוסופט  (Internet Explorer) אינטרנט אקספלורראת דפדפן  להפע •

 (Google Chrome) גוגל כרום( או  (Microsoft Edgeאדג'
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בעכבר על תיבת הכתובת פעם אחת. הכתובת העכשווית תסומן בצבע רקע,  ץלח •

 בדרך כלל בכחול כהה

    www.google.co.ilאת כתובת אתר גוגל שהיא  הקלד •

 Enter הקש •

 בעכבר, כדי שהסמן יהיה פעיל ץאת הסמן בתיבת החיפוש ולח הצב •

  מתכונים לחורףת החיפוש ואת מיל הקלד לדוגמה •

 Enter שהק •

 בהם ףאת דפי התוצאות, דפד ןבח •

 Enterניתן להקליד את מילות החיפוש בשורת הכתובת וללחוץ על  •

  

 אל האתר לחיצה אחת בלחצן השמאלי של העכבר.על אחד הקישורים כדי לעבור  ץלח 

 ( כדי לחזור לחלון הקודם, המכיל את תוצאות החיפוש.Backעל הלחצן חזרה ) ץלח •

לאתרי  מנווטיםעם הקו מתחתיו מייצג קישורים שאפשר ללחוץ עליהם ואשר הכחול הטקסט 

מתחתיו מופיע בירוק . )מסמכים( המכיל את המילים שחיפשתאינטרנט שבהם נמצא מידע 

תוכן כך שאפשר להחליט האם המידע רלוונטי לפני תיאור קצר של הכתובת הדף באתר וכן 

 . יסה לאתר עצמונכ

 

 מיקוד החיפוש

בלים יותר מדי תוצאות או תוצאות שאינן מתאימות, צריך לצמצם את מספרן על ידי כאשר מק

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

  .. למי שיעשה זאת נכונו עשרות אלפי אתרים, ולמעשה הרשימה אינה רלוונטיתפיקאסו
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יקבל פחות תוצאות, שתתמקדנה יותר  "פיקאסו התקופה הכחולה"לעומת זאת, מי שיחפש 

 .במידע הרצוי 

 

 חיפוש תמונות

 מאפשר לחפש תמונות.  גוגל

מיקרוסופט ( Internet Explorer) אינטרנט אקספלורראת דפדפן  להפע •

 (Google Chrome) גוגל כרום( או  (Microsoft Edgeאדג'

בעכבר על תיבת הכתובת פעם אחת. הכתובת העכשווית תסומן בצבע  ץלח •

 רקע, בדרך כלל בכחול כהה

 www.google.co.ilאת כתובת האתר של מנוע החיפוש גוגל:  דהקל •

 Enter הקש •

 על הקישור תמונות ץלח •

 בעכבר, כדי שהסמן יהיה פעיל ץב את הסמן בתיבת החיפוש ולחהצ •

 Enterש והק את מילת החיפוש דהקל •

להקטין אותה על ידי ציון מילות  שימת תוצאות ארוכה. תוכלבוודאי ר תקבל •

 חיפוש נוספות

 

 

 ( כפולים לחיפוש ביטוי מדויק" שימוש בגרשיים )"

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

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

עם גרשיים, " הסרט אקסודוס"מופיעות צמודות, לפי הסדר הנתון. לדוגמה, אם מקלידים 

 במדויק ולא כל מילה בנפרד.  "הסרט אקסודוס" ט שבהם מופיע הביטוימקבלים רק דפי אינטרנ
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 כללי התנהגות וסכנות ברשת - גפרק 

האינטרנט הוא אמנם כלי חיוני בימינו, אולם כמו בכל דבר טוב, יש בו גם צדדים שליליים, שיש 

היום, מדובר בכלי להיות מודע להם, כדי לדעת כיצד להימנע מהם וכיצד להילחם בהם. בעידן של 

חיוני מאין כמותו, אוגר מידע רב ויתרונותיו בולטים בעיקר בתחומי התקשורת והתקשורת 

מאידך, חסרונותיו מחייבים תשומת לב, מודעות . הבינאישית, הלמידה, המחקר, המידע ועוד

 והקפדה.

 

 מאפייני תקשורת דרך הרשת אשר מהווים פתח לסכנות

 ם מול מסך ולא מול אדם/אנשים אחרים. אנשים יושבים בדרך כלל לבד •

 החוויה הווירטואלית מאפשרת היסחפות והדמיה של חוויה אמיתית. •

 התנהגותם של אנשים ברשת שונה מאשר בחיים הפיזיים: •

o  .רבים מהמשתתפים שומרים על אנונימיות ואף מחליפים זהויות 

o  ,במגוון נושאים רחב חלק ניכר מהאנשים מוכנים לנהל ברשת שיחות עמוקות יותר

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

o  בפורומים ובמסגרות תקשורת אחרות ברשת קיימת נכונות רבה יותר מאשר בחיים

 הפיזיים להתנדבות ולשיתוף בידע ללא תמורה.

 

 .יםנוהגים חוסר הגינות כלפי אחר –יש אנשים שבחסות האנונימיות ומאפיינים אלו  •

 

 סכנות אפשריות

בשם חופש הביטוי  –חשיפה למידע לא אמין, תכנים לא ראויים ופוגעניים או פגיעה בפרטיות  •

שהאיטרנט מאפשר, אנו עדים גם לתופעות של מידע לא אמין. האנונימיות המתקיימת ברשת, 

ף מעודדת אף היא תופעות כמו מסירת מידע לא אמין כמו אתרים המכחישים את השואה, זיו

 והונאה באתרי מסחר מזויפים, הימורים לא חוקיים ותכנים פוגעניים אחרים.
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קשרים וירטואליים מטעים שעלולים להפוך לקשרי פנים אל פנים מסכנים )בעיקר בקרב  •

 ילדים(.

 

 –תחושה שהכל אפשרי  –אנונימיות, נוחות וזמינות, מחיר זול, הגשמת פנטזיות  –התמכרות  •

הם ממאפייני האינטרנט אשר קשורים להתמכרות. התמכרות יכולה להתבטא בהתמכרות 

למשחקי רשת, דוא"ל וכו'. התמכרות ניכרת בכך שהגולש אינו מפנה זמן לעשייה אחרת שנהג 

נפגש בשל כך או שהדבר ת ביום ותפקודו היומיומי לעסוק בה, ובכך שהוא גולש שעות רבו

 לקרוביו.מפריע לו או 

 

וירוסים, תולעים וסוסים טרויאניים הם כולם תוכניות  – וירוסים העלולים לפגוע במחשב •

להאט את  בין היתרזדוניות העלולות לגרום נזק למחשב שלכם ולמידע השמור בו. הם עלולים 

שתמש במחשב שלכם כדי להפיץ את עצמם ולהדביק התקשורת עם האינטרנט ואפילו לה

חברים, בני משפחה, עמיתים לעבודה ומשתמשים אחרים שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם 

 שמורה במחשב שלכם. 

החדשות הטובות הן, שבעזרת כמה אמצעי מניעה ומעט היגיון בריא, ניתן לצמצם את הסיכון 

 ליפול קורבן לאיומים כאלה. 

 

המחשב עשוי להאט את פעולתו או לאתחל מחדש  יש וירוס? ךאם במחשב שלדע תכיצד  •

וקף את הקבצים הדרושים כדי לאתחל את תלו לעשות כן. לפעמים הווירוס  תמבלי שהורי

: אמצעי זהירות פשוטים מונעים החדשות הטובות המחשב ואז לא ניתן לעבוד עם המחשב.

על מספר אמצעי זהירות אין שום סכנה במפגש עם כל אתר וכל מסר  תשמוראם  .פגיעה

 לגלוש באינטרנט בבטחה. אפשר ו
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 אמצעי זהירות כדי להימנע מהיפגעות ברשת

 חשוב להכיר היטב את הסכנות –מודעות  •

 השגחת מבוגרים על ילדים  •

ילדים אחראי אחריות אישית של כל גולש ונקיטה בצעדים הבאים )מבוגר האחראי על  •

 להדריכם בנושאים אלו ולהשגיח אחר צעדיהם(:

o  להביא בחשבון כי מה שנכתב ברשת אינו תמיד נכון  -קריאה ביקורתית 

o .)לא לקבל אל המחשב חומר ממקור בלתי ידוע )פרוט בנושא וירוסים להלן 

o  להמשיך לעסוק גם בעיסוקים אחרים פרט לגלישה ולהיות עירניים: התמכרות מחייבת

' שהוקם ביוזמת איגוד יותר חכמים מהאינטרנטייחסות. מומלץ להכיר את האתר 'הת

האינטרנט הישראלי ובזק, ולהפנות ילדים ומבוגרים האחראים על ילדים: 

www.safe.org.il ניתן לקרוא באתר זה מידע מעודכן על אתרים שונים, על מכשירים .

לעשות בעניין. באתר יש  אפשרומה ניידים ועל טכנולוגיות חדשות. מה טוב, מה לא טוב 

אזור מיוחד למי שאחראי על ילדים, עם כלים שניתן להשתמש בהם בבית, או פשוט כדי 

יש באתר מקום שבו כל אחד יכול לדווח על שיחה  –הכי חשוב  להיות מעודכנים.

נוחות או חשש. פורומים לתמיכה ומדור תשובות -באינטרנט עם מישהו שגרם לו אי

 וצות.לשאלות נפ

 

 מסרים נוספים לנכדים צעירים:

 לא לענות למסר אשר יכול להתפרש כהשפלה, גסות רוח או הצעה לקשר מיני. •

חשדו במי שרוצה להיפגש איתכם. אם החלטתם להיפגש, דאגו ליידע אנשים נוספים להיפגש  •

 בלוויית מבוגר, ולוודא קודם שמדובר בילד.

כתובת, מס' ת.ז., חשבון בנק וכו', אלא באתר מאובטח  –אסור למסור פרטים מזהים  –לילדים  •

להיזהר עוד יותר אם מישהו  לילדים אין כל סיבה למסור פרטים בכל אתר שהוא.ורשמי. 

 מדובר בדרך לסחוט פרטים אישיים.  –מבטיח לילד פרס תמורת פרטיהם האישיים 

 

  וירוסים בדוא"ל?ישמר מפני תכיצד 

 את הקובץ! בקובץ מצורף, לא יפעל אם לא תפתח ךוירוס הנשלח אלי
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 מזהים את השולח. ךאת הקובץ המצורף אם אינ אל תפתח •

 ו, גם אם הוא משולח מוכר. התקשר לשולח וודאלקבל המצפ ךקובץ מצורף שאינ אל תפתח •

 שאכן הוא שלח את הקובץ. 

 שהם נקיים מווירוסים. 100% -ב ך בטוחקבצים שאינ ךלחברי אל תשלח •

 

 ?ממה כדאי להיזהר

 הודעות שהנושא שלהן נראה לכם מוזר )פרובוקטיבי, מתחזה, מפתה(.  •

 הודעות המכילות את המילים הבאות: •

o RE: Thank you 

o RE: Your details 

o RE: See attached files 

יכול להיות  –בלו מחבר הודעות שמודיעות על פעולות נדרשות כנגד וירוס חדש, גם אם הן נתק •

 שזה הווירוס בעצמו.

 קבצים מצורפים מסוג לא מוכר. •

 הודעות שמתחזות לעדכוני אבטחה. •

או כאלה המבקשות את פרטי כרטיס  ,ודעות המבקשות עדכון או אישור פרטי הרשמהה •

 האשראי שלכם או את הסיסמה לחשבון הבנק.

 

 כיצד נגן על המחשב שלנו מפני וירוסים?

 הטיפול בנזקים שעלולים לגרום למחשב שלנו עשוי להיות מורכב ודורש התערבות של מומחה.  •

. לעתים נדרשת היוועצות עם ספק המחשבים בטלפון. ךלבצע בעצמ את הטיפול המונע תוכל •

 אין צורך להביא לו את המחשב.

 שסורקת את המחשב לעתים עדכניתבמחשב חייבת להיות מותקנת תוכנת אנטי וירוס  •

, NOD32 ,Norton: לתוכנות אנטי וירוס דוגמהדי לוודא שלא נדבקו בו וירוסים. קרובות, כ

Panda. 
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מעודכנת באופן אוטומטי. עדכוני התקנה מקטינים את  ךשתוכנת האנטי וירוס שברשות אוד ▪

 רמת הפריצה של וירוסים למחשב.

 וס.מפתיחת דוא"ל ממקור לא ידוע, כי אולי הוא מכיל בתוכו ויר הימנע ▪

 

 ( להגנה בפני האקריםfirewallחומת אש )

 .שלנו כדאי להיות עירניים לגבי האבטחה הכללית של המחשב. יש אנשים הרוצים לפרוץ למחשב

 אם מישהו יחליט לפרוץ למחשב שלנו, הוא יצליח, זה רק עניין של משאבים. 

מטרתנו בהגנה על המחשב שלנו היא להקשות ולו במקצת על הפורץ שבאינטרנט קוראים לו 

 . firewall"האקר". לצורך כך מפעילים תוכנה הנקראת חומת אש, או באנגלית 

 Windowsהפעלה או כיבוי של חומת האש של 

 Windows 10חל על: 

תמיד, אפילו אם חומת אש אחרת מופעלת גם כן. כיבוי  Windowsיש להפעיל את חומת האש של 

עלול להפוך את המכשיר ואת הרשת שלך, אם יש לך רשת, לחשופים  Windowsחומת האש של 

 :Windowsיותר לגישה בלתי מורשית. כדי להפעיל או לכבות את חומת האש של 

< <הפעל את  Windows Defenderבחר את לחצן התחל , פתח את מרכז האבטחה של  .1

 .Windows Defenderהאנטי וירוס של 

 הפעל או כבה אותה. Windowsלאחר מכן תחת חומת אש של  .2
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הערה: אם המכשיר מחובר לרשת, ייתכן שהגדרות מדיניות הרשת ימנעו ממך להשלים את 

 סף, פנה למנהל המערכת.השלבים האלה. לקבלת מידע נו
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