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 איך לגלוש באינטרנט באופן עצמאי?

 

רשת האינטרנט הפכה לחלק בלתי נפרד מהעולם הסובב אותנו. נכדינו נולדים לתוך העולם הזה 

 ונעים בו בנינוחות. לחלקנו עולם האינטרנט זר ולעיתים מוזר אך איננו יכולים להתעלם מכל הידע,

 הנגישות והנוחות שהוא מביא עימו.

 רוצה להפסיק לנקות את האבק מהמחשבה ם אתאם ג ✓

  העכשווי ולהתחבר אל העולם

 או אפילו הדרכה קצרה ולא נעניתאם קרה לך שבקשת עזרה  ✓

 מה בדיוק נעשהלך  ולא הסבירשטיפלו בבקשתך אך  תמיכה טכניתאם קראת ל ✓

 קרה שנתקלת בחוסר סבלנות לשאלותיך בתחום המחשב והאינטרנט?גם לך אם  ✓

 ר שלךר לעיל קרה לך באופן אישי או למכובין אם האמ

 בין אם הינך זקוק לעזרה או להדרכה במחשב / אינטרנט

 אחדאין צורך לבקש טובות!  מאף  –מהיום 

 

 מבלי לקום מהכיסא, כמו:  –מהמחשב לבצע פעולות ברצונך אם 

 קביעת תורים בקופת חולים ✓

 קבלת תוצאות בדיקות רפואיות ✓

 ות מהבנק"חדובדיקת ביצוע פעילויות ו ✓

 הזמנת כרטיסים להצגות ✓

 השוואת מחירים ✓

 כרטיסי טיסה לחו"ל הזמנת  ✓

 בזול ובנוחות מהכורסא. -קניות בכל העולם  ✓
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 בשביל זה? צריךמה בוא ולמד 

 לרשת האינטרנט. וחיבור מחשב רק 

 

העכשווי  לך צוהר לעולם המחשב והאינטרנטזה שבידיך נוצר בדיוק עבורך, במטרת לפתוח מדריך 

 באופן עצמאי. ולהתנהל 

 

כולל מושגי יסוד והסברים ה !שעוסק בהכרת המחשב מהבסיסשלם תמצא פרק  זה אתה במדריך

 מפורטים. 

 

 כיצד לגלוש ברשת האינטרנט באופן עצמאי.  אני מפרטתפרק השני ב

כיצד לחפש מידע ולשמור אותו  ללמודת הגלישה )דפדפן( ווהכרות עם תוכנהזדמנות לעשות 

 ים. במועדפ

מהטכנולוגיה  דלהתגבר על הפחלהתנהל באופן עצמאי ובדרך גם תלמד )!( והחשוב ביותר 

 והמחשב. 

 

 .ךהמחשב האישי של נלמד להפעיל ולהכיר אתאנו  צעד אחר צעדיחד, 
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 וסביבת העבודה הכרת המחשב -פרק א' 

 לקי המחשבח

 

 מה זה מחשב ?. 1

וקבלת נתונים נעשית בעזרת  תמחובר ציוד היקפי. הכנס ואלי המחשב הוא גולם, קופסת מתכת

 הציוד ההיקפי באמצעי קלט ופלט.

 ת, רמקולים, אוזניות וכו', מדפסק, מסךמקלדת, עכבר, סורהן:  לאמצעי קלט ופלט אותדוגמ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 למחשב חומרה ותוכנה: .א

 ברזלים ,חומר – חומרה •

 יושבת בתוך החומרה -תוכנה  •
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 : , הםהמרכיבים העיקריים של כל מחשב .ב

ספק כוח, לוח אם מודפס שהוא : בתוכו נמצאים כל חלקי המחשב   – מארז המחשב •

  ע.האוטוסטראדה של המחשב עליו מטייל כל המיד

כל אחד  – על לוח האם יושבים כרטיסים כמו כרטיס מסך, כרטיס קול, כרטיס רשת וכד'

 דו.יותפק

מתחתיו פלטה עליה  (רכבבכמו רדיאטור )יחידת קירור שהוא מעין אוורר, מישנו על הלוח 

 יושב המעבד. 

ים ילבמיחידת עיבוד מרכזית )יע"מCPU  ((Central Processing Unit   .)נקרא גם  המעבד

)כמו  מבצע פעילות חשמלית רבה לכן מתחמםוהמחשב של מנכ"ל אחרות: המעבד הינו ה

 ולכן צריך קירור. כל מנכ"ל(

  זהו אמצעי התצוגה – סךמ •

ולמעשה  הם שני אמצעים שבאמצעותם אנו מורים למחשב מה לעשות – מקלדת ועכבר •

 שולטים בו.

  של מידע. חיצוני אחסוןחד מאמצעי א – תקליטור •

 .פנימי וחיצוני –למחשב שני סוגי זיכרון  - ון המחשבכרזי •

 .יושב על לוח האם מחובר ישירות ללא כבלים ,הזיכרון הפנימי

 נמצא מחוץ ללוח האם ומחובר עם כבלים. ,החיצוניהזיכרון 

o  זיכרון פנימיROM  ( Read Only Memoryבעברית: זיכרון לקריאה בלבד ) הינו

מדבקת זהב, מובנה על לוח האם ואין אליו  עליויש  רכיב הנמצא על לוח האם,

 על לא ניתן לשדרוג. וסגור בפהזיכרון הפנימי הינו גישה. 

א י( הBasic Input Output System) BIOSשנקראת יש עליו תוכנה קטנה 

כל הציוד ההיקפי הפלט והקלט.  ,מנהלת את כל הכניסות והיציאות של המחשב

 עושה צ'ק ליסט של המחשב.

 ,לוח האם מקבל חשמל ,ם על כפתור הדלקת המחשב מהספקלוחציכאשר 

 זיכרון  הואלוח שמתחיל לעבוד בראשון רכיב הוה

אמצעי קלט ופלט ועם הסיום של הבדיקה מצפצף צפצוף בודק את ש ROM -ה 
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 .אחד

 בעיה.  נהיותר מצפצוף אחד זה אומר שיש ישאם 

להמשך למעבד, ט ההנהגה מעביר את שרבי , הזיכרון הפנימילאחר גמר הבדיקות

 . עבודהה

 

 

o  זיכרון פנימי שני, בשםRAM (Random Access Memory) כרון יבעברית: ז

 ב ביותר במחשב.והזיכרון החש ואקראית, הינלגישה 

זיכרון זה עובד רק  .לוחיות קטנות שיושבות על המעבד אונראה כפלטות  הוא

ן לדמיין אותו למעי הוא מתרוקן. אפשר ,אין חשמל. במידה ושיש חשמלכ

אליה נכנסים וממנה יוצאים דברים. כל מה שרואים על המסך נמצא , ש"מבחנה"

 גם "לוח".בזיכרון זה שנקרא 

    .חשוב שהזיכרון הזה יהיה מספיק גדול
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צווארי בקבוק  ייווצרו -והזיכרון איטי  ,גם הוא לוח האם מהיר, אם המעבד מהיר

 בייט. ג'יגהנמדד ביחידות  RAM -כרון ה יז איטי.מאוד והמחשב יהיה 

  

o האם לוח ליושב בתוך המארז ומתחבר .  עליו נשמרים כל החומרים זיכרון חיצוני

 צוני:ישנם כמה סוגים של זיכרון חי  באמצעות כבלים.

 

▪ HARD DISK – דיסק קשיח 

 אסור לפתוח אותו.קשיח וכשמו כן הוא,  –C או כונן דיסק קשיח 

מחט. הדיסקים  ישעל כל דיסק ומדיסקים מתכתיים , עמנו נםבתוכו יש

המחט מעליהם ישנו שדה מגנטי ו. אדהמתכתיים מסתובבים במהירות גבוהה מ

דרך כבל בעל הרבה  ,קולטת את השדה המגנטי וכך מועברים הנתונים למחשב

 ערוצים.

 סיבובים לדקה.  7200מהירות הסיבוב של הדיסקים עצומה 

, כי ככל שהוא מסתובב מהר ת שלושוב לבדוק את המהירוכשקונים דיסק קשיח ח

 מהירות יותר.יותר כך אנחנו נקבל תגובות 

בתוך הדיסק הקשיח קיימים הרבה דיסקים שמסתובבים במהירות.  על מנת 

 קאבנמצאים בתוך ריק )ואקום( המונע חיכוך וכניסה של  הםלאפשר כזו מהירות 

 ולכלוך. 

היא נמצאת טיפה מעליו וקולטת את  ,שיחהמחט לא ממש נוגעת בדיסק הק

 המידע המגנטי. 

על הדיסק הקשיח  "נופלת"המנוע נעצר והמחט  אם יש הפסקת חשמל פתאומית

 .מתקלקל המידע נהרסנפגע או והוא נפגע. כאן יושב המידע ואם משהו 
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 האם הכל אבוד?

 ים.חברות שמתמחות בשחזור נתונים מדיסקים פגועשנן אמנם בעלות גבוהה, י

, שנמדדת ביחידות של בה גם הקיבולת של הדיסק הקשיחובנוסף למהירות חש

 כי כאמור, משתמשים לאיחסון מידע. –לפי ג'יגהבייטים מאות/א

 

או ניתן לפצל אותו למספר  –ניתן לעשות שימוש של דיסק הקשיח בשלמותו 

 התקנים / כוננים. 

ללא מנוע  SSD תשונה נקראעובדים בטכנולוגיה שגם דיסקים קשיחים  נםכיום יש

 ומהירים יותר. 

 .USBעזרת כבל בהמתחברים למחשב  חיצונייםדיסקים קשיחים כמו כן יש 

 

o ( זיכרון אצבעDisk On Key ) 

 USB (Universal Serialתקע מורכב מ –זיכרון מסוג זה, נפוץ ביותר אצל רובינו 

Bus )במחשב. שקע נמצאכאשר ה 

מדפסת, למשל: י כמו מתאים לכל התקן חיצונהשקע 

התקן מיוחד לכל מבלי צורך לעכבר, סורק, מצלמה ועוד 

 . אביזר

ללא אבק נמצאים בסביבה אטומה שבתוכו יש רכיבים אלקטרוניים מיוחדים 

 ולכלוך, מה שמבטיח חיים ארוכים של אותו זיכרון.

 

 

o   צורב ודיסקDVD  

 ,כיום חיצוני.אחסון מאפשר צריבה של הנתונים ושמירתם כאמצעי דיסק מסוג זה 

ובמקומו משתמשים   DVDאו  CDבעידן המזעור מתמעט השימוש בזיכרון חיצוני 

 .באחסון בענןבדיסקים חיצוניים בגדלים שונים וכמו כן  ,באחסון חיצוני
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גם  עד עכשיו, נדרשת  הסברתיעליה  מלבד החומרה, על מנת להפעיל את המחשב

 .תוכנה

מתוצרת ( Windows) חלונותנקראת וה ערכת הפעלכנה זו משמשת כמות

 מיקרוסופט.

 

 המחשב פעלתה. 2

 ע"י לחיצה על לחצן ההפעלה.מפעילים  את המחשב

 אתחול המחשב  :מתבצע תהליך שנקרא לאחר שלוחצים על לחצן ההפעלה

< --   Cכונן< --< מעבד מרכזי --Rom-- >BIOS < זיכרון פנימי --כוח < ספק --כפתור תאור התהליך: 

 מסך.תצוגה על גבי ה<  -– RAMזיכרון < -–לה חלונות רכת הפעמע

למרות אוטומטי.  נטענת באופן, חלונות או בעברית Windowsמערכת ההפעלה שנקראת 

מבצעת פעולות ברקע מערכת ההפעלה נה מיידית. שפעולת הטעינה היא אוטומטית, היא אי

 ר הודעות המופיעות על המסך.ת מספבמהלך פעילות זאת, ניתן לראו ומכינה את המחשב לפעולה.

 משך הטעינה שונה ממחשב למחשב.

ולבצע פעולות בצורה הקלה  יישומים/לאפשר להפעיל תוכנותהוא  תפקידה של מערכת ההפעלה

כמו כן מערכת ההפעלה משמשת כמתורגמן בין השפה בה אנו מקלידים לבין  והיעילה ביותר.

מיקרוסופט נקראת חלונות ויש לה  לה של חברתמערכת ההפעשפת המחשב.  -ארית השפה הבינ

 מספר גירסאות: 

 

7Windows    , Windows 8.1 והחדשה ביותר Windows 10 . 

 עם סיום תהליך האתחול מופיע על המסך שולחן העבודה. 

 

 שולחן העבודה. 3

 הנקראים העבודה ועליו סמלים שוניםתחול מופיע על המסך שולחן עם סיום תהליך האכאמור, 

 .ם או צלמיותאייקוני
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 מרכיבי שולחן העבודה

 

 (Start) התחל 

לחצן זה מפעיל את תפריט העבודה הראשי של המחשב. בעזרת 

תפריט זה ניתן להפעיל את התוכנות השונות במחשב, כולל חלקים 

 ממערכת ההפעלה.

 

 

 (My Computer) מחשב זהאו מחשב 

רסת חלונות בג ב.מראה את תוכן הדיסקים, התקליטורים שבמחש

 מחשבלוחצים על לחצן התחל ובוחרים באפשרות  7

 
 

 (Internet Explorer) אינטרנט דפדפן

הדפדפן שונה  10תוכנה לגלישה באינטרנט. בגרסת חלונות 

 ( dgeEMicrosoftלדפדפן מיקרוסופט אדג' )

 

 (Recycle Bin) מחזור סל 

זרק קודם כל זהו "פח האשפה" של המחשב. כל מה שנמחק, יי

 .המחזורלסל 

 

 (Documents)מסמכים  

)מסמכי טקסט, תמונות, וידאו, תיקייה המכילה את המסמכים 

 מצגות ועוד(.

 

 משימות שורת

(, לחצן עבור Startשורה בתחתית המסך המכילה את לחצן התחל )

 כל תוכנה פעילה וסמלים נוספים.

     שפה
  לחצן שפה

 את השפה שבשימוש. ן מציי

 לאנגלית. ENGלעברית  עבר
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 כיבוי המחשב. 4

כיבוי המחשב מחייב יציאה מסודרת ממערכת  מתג ההפעלה!לא מכבים את המחשב בעזרת 

 ביצוע הכיבוי.ההפעלה, מפני שעליה לבצע כמה פעולות אחזקה לפני 

 .כיבוי<–  כיבוי < —  התחל :אופן הביצוע

 פני כיבוי המחשב בצורה מסודרתעות מאחורי הקלעים לפעולות האחזקה המתבצ

 ( מכל התוכניות שעובדות ברקע.RAM –מרוקן את ה"מבחנה" )זיכרון ה  •

 מוריד "מחט" מהדיסק הקשיח למצב פתוח. •

 עוצר את המנועים של הדיסק הקשיח. •

שב הכיבוי מנתק את כל המח .ושינהבנוסף לאפשרות הכיבוי יש גם אפשרויות של הפעלה מחדש 

מערכת ההפעלה מתחילה בתהליך הכיבוי ובסיומו המחשב  פתור הכיבוי.אין צורך ללחוץ על כ

 ייכבה.
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 תקלות. 5

 מה קורה אם המחשב נתקע?

 אם מחשב נתקע מבצעים את השלבים הבאים. .בגלל עומס תקעיעלול להמחשב 

ת של פותחת את חלון מנהל המשימו Ctrl+Alt+Deleteלחיצה בו זמנית על המקשים  •

Windows  התוכנה  ליד רשימה של כל התוכניות הפתוחות. נראהיישומים בלשונית

סיים "ולוחצים על בעכבר השמאלי בוחרים בה  . "לא מגיב"הבעייתית יהיה כתוב 

 הבא סעיףרים לבדרך כלל זה פותר את הבעיה ואם לא עוב ."משימה

 

• Restart – י זיכרון הפנימיה לימפסיק את החשמל לחלקיק שנRam מתרוקן כולל  ואואז  ה

מערכת ההפעלה והכל עולה מחדש. יכול להיות מצב שבעקבות כך חל בלבול בין הקבצים 

 (ScanDiskואז בעליית המחשב תתבצע סריקת הדיסק )

 

• Power  -  מבצעים רק כששתי האפשרויות  –כיבוי טוטלי של המחשב מכפתור ההדלקה(

מתבצע על ידי  (עלול לגרום נזק למחשבם שהוא המוצעות לעיל לא פתרו את הבעיה, משו

 .לחיצה ארוכה על כפתור ההדלקה

 

 ניתוק ממקור החשמל. •
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 העכבר . 6

ויזיה שולטים ועל הטל, אחר המקלדת. Windows -הטוב ביותר ב שליטהעכבר הוא אמצעי הה

ת בעזרת השלט )או בעזרת לחצנים במכשיר עצמו( ובמחשב שולטים בעזרת העכבר )או בעזר

 (. מסך מגע או המקלדת

ת וממוקמ פורשים את כל כף היד על העכבר, כשהאצבע והאמה -אחיזת העכבר בצורה נכונה 

על כרית. יש  מונחת כל כף היד, כאילו הידבעדינות על לחצני העכבר. בעכבר עצמו צריך לגעת ב

 כווצים.לאפשר לשורש כף היד לגעת במשטח עליו מונח העכבר ואז להרפות את השרירים המ

דל צמוד לדופן השמאלית של העכבר ואת הקמיצה צמוד לדופן הימנית של ויש להניח את האג

 העכבר.

אם המרפק באוויר,  לוודא ששורש כף היד נשען על השולחן. ךאם התנוחה של היד אינה נוחה, עלי

 מהר מאוד והיד תצנח מעייפות. ףתתעיי האת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 :ברבשימוש בעכ מושגים •

o בלבד של סימון  מבצעשל העכבר השמאלי  הלחצןלחיצה אחת על  – קליק

 .תהאובייקט עליו לחצ

 

o על הלחצן השמאלי של  לחיצות מהירות 2 -  קליקיים/דאבל קליק/קליק כפול

 תכניותפתיחת חלונות, הפעלת  :לביצוע פעולות כמו. הפעולה גורמת העכבר
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 .ועוד

 

o תפריטי משנה. מקש העכבר הימני פותח לחיצה אחת בודדה על  - קליק ימני

 ישנם לכל אובייקט בתוך מערכת ההפעלה או תוכנה תפריטי משנה משלהם.

תח הוא בהתאם למקום בו עמדנו עם העכבר ולחצנו על תפריט המשנה שנפ

 המקש הימני.

 

o הגרירה מזיזה  .הזזת העכבר תוך כדי לחיצה על מקש העכבר השמאלי – גרירה

 סמלים.מקום או מסמנת משטחים שבתוכם יש אובייקטים ממקום ל

 

o עושה פעולה כנ"ל אבל לאחר שחרור העכבר הימני יתקבל תפריט  - גרירה ימנית

לבחירה. גרירה ימנית בטוחה הרבה יותר כי היא מאפשרת להחליט מה  משנה

 לא מבצעת מיידית אלא שואלת ומאפשרת בחירה. ,לעשות

 

 סך()כיצד נראה העכבר על המ סימני העכבר •

 רגיל מוכן לעבודה 

 

 עסוק ולא מוכן לעבודה    

 

 כבדותעסוק אבל מוכן לבצע פעולות פשוטות לא יבצע פעולות     

 

 בחירה מדויקת עבור אובייקטים כגון צורות    

 

 בחירת טקסט      

 

 לא זמין     
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לגרור את  מאפשר .שינוי גודל אופקי או אנכי או אלכסונידו ראשי  

כאשר נמצא בפינה מוכן . להרחיב/להגדיל או להקטין את החלון וכך גבול החלון

 זמניתלהזיז את גודל החלון גובה ורוחב בו 

 

הזזת חלון עומדים עם סמן . לע"י גרירה אפשר להזיז את כל האובייקט   

 וגוררים את שורת הכותרתשל החלון על שורת הכותרת )חץ( העכבר 

 

 על העכבר כדי להפעיל את הקישוראחת ה קישור מספיקה לחיצ  
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 -הכרת מבנה החלון וסמלי החלון:. 7

לכל כרטיסייה רצועת . חלונות מבנה החלון השתנה והוא בנוי עם כרטיסיותבגרסאות החדשות של 

 כלים מתחלפת בהתאם לכרטיסייה הנבחרת.

 

 

 

 

 

 

 מבנה החלון:על מרכיבי הסבר 

 הכותרת.  נקראת שורת -כהה /שורה עליונה כחולה

 מסמכים

 לצידו יש את סמל החלון שפתחנו ומאפיינים .לתוכו תשנפתח ונכנס התיקייה/שם האובייקט

   . בצד שמאל מוצאים את הסימנים 

 כרטיסיות שורת הכותרת

 רצועת כלים

שורת 

 הכתובת

סייר 

 הקבצים

תוכן 

 התיקייה

חלון תצוגה 

 מקדימה

חיצי 

 ניווט
תיבת 

 חיפוש

שורת 

 מצב
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 סוגר את החלון 

וכך מפנה  הקשיח דיסקלסגירת החלון מחזירה את התוכנית  RAM -סגירת חלון מפנה מקום ב

 . RAM –בתוכו ל חלון מכניסה את המידע שמקום. פתיחת 

 

  הגדל  

 לחיצה עליו תגדיל את החלון לגודל המסך.

 

 שחזר  

 לחיצה עליו תחזיר את החלון לגודל הקודם שלו.

 

  מזער 

עוזרת לנהל את החלונות פעולה זו  .מחביא את החלון מאחורי שורת המשימות .מקטין את החלון

 נמצאת בתוך התוכנית עדיין .בשולחן העבודה

 )המבחנה(  RAM.-ה 

 

. לחיצה מתחלפת רצועת כליםומתחתיהם  כרטיסיות התפריטיםמתחת לשורת הכותרת נמצאות 

 על כרטיסיית תפריט פותחת את הרצועה הרלוונטית. 

 

 

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


 

 ובפשטות  קלותבמדריכת מחשבים ואינטרנט,  - ליאורה מרום

 www.liorapc.com| אתר:  liora@liorapc.com | מייל:  3755746-052נייד: 

 ~19 ~ 

 

 חיצי ניווט 

אלו הם חיצי ניווט כמו בתוכנת האינטרנט הם מעבירים מחלון אחד לחלון   

 אחר. 

 

 יפושת חתיב

 בעזרתה ניתן לבצע חיפוש של קבצים ותיקיות. 

 

 רואים את הכתובת של החלון שבו אנו נמצאים .  – שורת הכתובת

מתחתיה רואים את כל תוכן החלון בו אנו נמצאים וכן סייר המאפשר ניווט ומעבר בין חלונות/ 

 מוצג ובצד שמאלתוכן המחשב מציג את כל נמצא בצד ימין של החלון ותיקיות / כוננים וכו'. הסייר 

 תוכן החלון / התיקייה שנבחרה.

חלון בו אנו נמצאים  כגון מספר בחלקו התחתון של החלון נמצאת שורת מצב ובה מידע אודות ה

 הפריטים בחלון.

 

במצב זה יש תיקיות כפופות  או      <ניתן להבחין מימין לסמל התיקייה בסימן  בסייר הקבצים

 אנו לא רואים אותם כי התיקיות הכפופות מכווצות.לתיקייה הנוכחית ו

במצב זה נראה      או        -כאשר נפרוס את הכיווץ באמצעות לחיצה על הסימן הוא ישתנה ל 

 את התיקיות הכפופות לתיקייה שלה פרסנו את הכיווץ.

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


 

 ובפשטות  קלותבמדריכת מחשבים ואינטרנט,  - ליאורה מרום

 www.liorapc.com| אתר:  liora@liorapc.com | מייל:  3755746-052נייד: 

 ~20 ~ 

 

 

 

 המקלדת. 8

או  ם להשתמש בעכבר,. אנשים שאינם יכוליטקסטלנו לשלוט במחשב ולכתוב מקלדת מאפשרת ה

, או לבצע רק יכולים לבצע את כל הפעולות באמצעות המקלדתשמעדיפים זאת מטעמי נוחות, 

 . פעולות מעטות עם העכבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מקלדת יש אותם חלקיםשל מקלדות, אבל לכל רבים יש סוגים 

 ,בצד ימין של המקלדת הנמצאים –מקשי ספרות , זוהי קבוצת המקשים המרכזית –מקשי אותיות 

 .הנמצאים בחלק העליון של המקלדת – Fמקשי 

Space  
Alt Shift 

Control 

BackSpace 
Enter 

Caps Lock 

Num 

Lock 
Insert 

Delete 
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באזור זה נמצא את מקשי החיצים  הנמצאים בין מקשי הספרות למקשי האותיות - פקודהמקשי 

 ומעליהם שישה מקשי פקודה נוספים.

 המקשים המתאימים הפעולה

לב שעל כל מקש יש  םהקלדת אותיות בעברית ובאנגלית )שי

  לית ואות בעברית.אות באנג

 מקשי אותיות

מקשי מספרים )חלק עליון של  הקלדת מספרים וסימנים מיוחדים

 המקלדת(

 Space אותיותרווח בין 

 Enter מעבר לשורה חדשה

 Backspace מחיקה לאחור )נגד כיוון הכתיבה(

 Delete )עם כיוון הכתיבה( מחיקה קדימה

בעזרת החיצים ימינה שמאלה  מעבר מאות לאות, משורה לשורה, במסמך

 למעלה ולמטה

 Alt  + Shift מעבר מעברית לאנגלית וחזרה

 + אות באנגלית Shift (capital letter)כתיבת אות ראשית באנגלית 

)גדולה( לאחר לחיצה על הכפתור תוקלד אות ראשית 

 , מומלץ לא להשתמשבאנגלית

Caps Lock 

 + מקשים שונים Ctrl פעולות שונות בשילוב עם מקשים שונים 

Alt מקשים שונים + 
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 נגישות. 9

 םכלשה קשיים פיזייםמחשב מתבצעת בעזרת המקלדת, העכבר והמסך. לאנשים עם שליטה בה

יש אפשרויות רבות לכיוונון מערכת ההפעלה כדי או בשמיעה בתנועה  ,בראייה יםהקשור

 שהשימוש בה יהיה קל ונוח.

 :אפשרויות נגישות

 התחל על תפריט ץלח •

  לוח הבקרהעל  ץלח •

 נוחות גישה על ץלח •

השונות  האפשרויות את סקור שונות: אפשרויותובו  מרכז נוחות הגישהפתח חלון בשם יי •

 .האפשרותעל ידי לחיצה בעכבר על 

 

 

 .התאמות לפי הצורך ךקרא את האפשרויות השונות, כדי לדעת כי הן קיימות, ולבחור לעצמ •
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 ?שעל שולחן העבודה איך מגדילים את הסמלים

 (Start) התחלעל תפריט ץ לח •

 (Control Panel) לוח הבקרהעל  ץלח •

 מראה והתאמה אישיתעל  ץלח •

 (Display) תצוגהעל  ץלח •
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 לא שומעים

 לפעול: ךשומע, כך עלי ךאם הפעלת מצגת, סרט וידאו או קול ואינ

או להיות  לטלוויזיהומה רמקולים )רמקולים יכולים להיות כחלק מהמסך, בד ךודא שיש ל .1

 (הימצאותםבכל מקרה יש לוודא את )חיצוניים. 

 ,ודא שהרמקולים מחוברים למחשב )בדרך כלל יש שני רמקולים המחוברים בכבל ביניהם .2

 .הירובנוסף יש עוד כבל היוצא מהרמקולים ומתחבר מאחורי המחשב לשקע שצבעו ירוק ב

 (USBיש לחבר אותו לשקע  USBאם זה חיבור מסוג 

יש נורית הפעלה שמציינת שהרמקולים מופעלים. בדרך כלל, ודא שהרמקולים מופעלים ) .3

של הרמקולים. אם לחצת  on/off, זה הזמן ללחוץ על לחצן הפעלה כבויהאם הנורית 

 והנורית לא נדלקה, יש לוודא שהרמקולים מחוברים לשקע חשמלי(

 . ודא שכפתור עוצמת הקול שבתיבת הרמקולים לא על אפס .4

 עדיין לא שומע?

 או כך     הרמקול שנראה כך על לחצן ץלח •

עליה ובטל את ץ ומנת, לח( אינה מסומנת. אם התיבה מסMute) השתקשתיבת  ודא •

 מוןהסי

אותו כלפי  רורשהמחוון אינו נמצא במצבו התחתון ביותר. אם הוא במצבו התחתון, ג ודא  •

 המחוון נע ימינה או שמאלה  10בחלונות  מעלה.

  

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


 

 ובפשטות  קלותבמדריכת מחשבים ואינטרנט,  - ליאורה מרום

 www.liorapc.com| אתר:  liora@liorapc.com | מייל:  3755746-052נייד: 

 ~25 ~ 

 

 ?מאוחסן המידע במחשב כיצד  – )קבצים(  תיקיות ומסמכים. 10

צצים המחלקים את הקלסר לחלקים ובארון במשרד יש שורות של קלסרים. בתוך כל קלסר יש ח

צץ( יש מסמכים. סידור התכנים במחשב עובד באופן דומה לארון ולח חוצץובתוך כל חלק )בין 

בו רשום המידע במחשב גם לאחר שסוגרים  אחסוןי אמצע . זהודיסקהתיוק. לארון במחשב קוראים 

 . תיקיותאת החשמל. התכנים בדיסק המחשב מסודרים במבנה 

מונה, קול, מצגת, : תה אפשר להוסיף תיקיות משנה ולשמור בתוכה סוגי קבצים שוניםלכל תיקיי

 ה אותו הדבר.ז –סרט וידאו ועוד. המסמכים במחשב נקראים מסמכים או קבצים  מסמך אלקטרוני,

בכל תיקייה במחשב אפשר לשים מסמכים ואפשר לשים תיקיות. בכל תיקייה הנמצאת בתוך 

תיקייה בתוך  –מסמכים וגם תיקיות. המבנה הזה נקרא "עץ התיקיות"  תיקייה אחרת אפשר לשים

 תיקייה.

 

 תיקייה עם שם  יצירת •

o ות את תוכן יפתח חלון ובו ניתן לרא או סייר הקבצים על מחשב זה  ץלח

יקה, הורדות סרטי וידאו, תמונות, מוסת והתקנים כגון תיקיית מסמכים, המחשב תיקיו

 וכד'

 

o כנס לתיקיית מסמכים בעזרת לחיצה כפולה על מסמכים.הי 
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o בחר בתיקייה חדשהו כרטיסיית ביתעל  לחץ   

o    תתווסף לרשימת התיקיות תיקיה חדשה 

o במקום  ךאת שמ דהקלול כלומר מסומן קייה חדשה צבוע בצבע כחכאשר הטקסט תי

 תיקייה חדשה,הטקסט 

o על מקש  שהקEnter .כדי לסיים את תהליך יצירת התיקייה 

 ( מסומנת.ךעכשיו התיקייה החדשה )עם שמ

o  ,תפריט המ ימני על גבי שם התיקייה ובחרעכבר  לחצואם טעית בהקלדת הטקסט

להקליד את  ותוכל . הטקסט יסומן בכחול(Renameשנה שם ) באפשרות שנפתח

בצע קיצור מקשים :  -לשנות את שפת ההקלדה   ךהשם שנית. במקרה שעלי

Alt+Shift. 

 

 קייה אחרת(י)או כל ת כניסה לתוך התיקייה שיצרת •

o להיכנס הרוצ היה שאליה אתיהתיקסמל את סמן העכבר מעל  הצב 

o לחיצה שמאלית בעכבר ץלח 

o  הקישוEnter ן הכחולהושם התיקייה מופיע בכותרת החלו 

o  הצב את סמן העכבר מעל סמל התיקייה שאליה אתה רוצה להיכנס  -אפשרות נוספת

 ולחץ לחיצה כפולה בעכבר השמאלי

 ריקה וזה בסדר כי היא חדשה. החדשה שפתחת התיקייה

. לתיקייה אין משקל שניתן על ידי המשתמש (פרטי)שם מספר מאפיינים ביניהם לתיקייה יש 

יה כפי שנאמר יכולים יבתוך התיק וצר ממשקל הקבצים שבתוכה.במגה בייטים, משקלה נ

צבע סמל התיקייה הוא צהוב. נוכל למצוא תיקיות עם סמלים  להיות תיקיות נוספות וקבצים.

 יקיית מסמכים / תמונות /מיוחדים אלו תיקיות שנוצרו עם התקנת מערכת ההפעלה לדוגמה ת
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 .מוסיקה / סרטי וידאו

  

 

 קובץ 

נתונים בעלי מכנה משותף ויש לו שם פרטי ושם משפחה המופרדים של  אוסףהוא בץ קו

. שם הקובץ ניתן על ידי המשתמש ואילו שם המשפחה נגזר מהתוכנה ממנה ביניהם בנקודה

בתמונה ניתן לראות תיקיות בצבע צהוב וקבצים עם  תווים/אותיות. 3-4נוצר הקובץ והוא מכיל 

 סמלים צבעוניים שונים.
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 פסי גלילה . 11

חלק  הלא רוא תהואז אאת כל התכנים  לא מציג( Documents)המסמכים יכול להיות שחלון 

בפסי הגלילה  יש להשתמשוכל לראות את שאר התכנים תעל מנת ש .מהתיקיות והקבצים

 שנמצאים לאורך ולרוחב החלון. 

 פס גלילה מורכב מ:

 חץ גלילה

 תיבת גלילה

 

 

 מטה. או כלפי  מעלהכלפי להזיז את החלון  מאפשריםשבמקלדת  Page Down-וPage Up מקשי  

 וגם לא יופיע פס גלילה. PgDn -ו PgUpאם כל התכנים נראים בחלון אחד, אין משמעות למקשים 
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 אינטרנט הכרת הדפדפן -פרק ב ' 
 הקדמה .1

ארכיטקטורת מערכות היוצרת רשת תקשורת מבוזרת חובקת עולם. אינטרנט היא 

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

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

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

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

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 העוד פרטים טכניים שאתכרוך בהקלדת שם וסיסמה וב

 .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

 .(ודכרום, פייקפוקס וע
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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 כותרת אחת. אתר זוהי תיקיה  ים/דפים תחתאוסף של קבצהוא 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 ובת שנקראת לכל אתר יש כת. 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 לא מטרת רווחנים לארגו 

 

 דוגמאות לסיומות של מדינות:

• IL – ישראל 

• FR – צרפת 

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

 הברית.
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 איך "גולשים" ברשת? .4

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

 הואדפדפן של מיקרוסופט ה .דפדפניםזו נקראת דפדפן. ישנם מספר סוגים של כולם. תוכנה 

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 IE (Internet Explorer )נפתח 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 דוגמהנו לדעת כתובת של אתר. לגלישה באינטרנט מחייבת אות

 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. 

 חיצי ניווט

 שורת כתובת

 פס גלילה 

 מועדפיםסרגל 

 דף הבית

 כרטיסיות
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אפשר  .ניות מוצג דף הבית של האתר. דף הבית הינו הדף הראשון של האתרר שמספלאחר 

 גם להקליד את שם האתר בעברית.

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

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

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

 

 פס גלילה מורכב מ:

 גלילהחץ 

 תיבת גלילה

 

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

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

 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 

 א יופיע פס גלילה.ם לוג 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 .

 

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


 

 ובפשטות  קלותבמדריכת מחשבים ואינטרנט,  - ליאורה מרום

 www.liorapc.com| אתר:  liora@liorapc.com | מייל:  3755746-052נייד: 

 ~34 ~ 

 ה :הפעלת התוכנ

 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

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


 

 ובפשטות  קלותבמדריכת מחשבים ואינטרנט,  - ליאורה מרום

 www.liorapc.com| אתר:  liora@liorapc.com | מייל:  3755746-052נייד: 

 ~35 ~ 

 

 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 שבחלון  על גבי התכנים אשר בדף. בחלק מהאזורים 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  .מסגרת מסביב היא קישורתמונה עם 

 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 

כלים נוספים  לוציית מסך, ישכללו שינוי רזוילשינויים 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

 

 ה.קסט ובחירה באפשרות הרצויי< גודל ט--לחיצה על תצוגה 

 

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

 הגלגלת שבין 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 ךהרצוי לתר לא 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

 ת להפוך דף לדף הבית.לדף הבית ואפשר להיעזר בו על מנוך 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 

 .אישורדף הבית ונלחץ על המלאה שנרצה שיהיה 

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 

 חצן דף הבית. ומשנים את המצב לפעיל.הצג את ל<<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. Chromeבהפעלה הראשונה של דף הפתיחה הוא הדף שמופיע 

 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. Chromeת פתח א .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.

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

 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

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

כרטיסייה חדשה' או בדף בקטע 'הצג את לחצן 'דף הבית'', בחר אם להשתמש 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  למשך תקופה מוגדרת. בנוסף נשמר המידע בתיקיית  ההיסטוריהאוטומטי. 

 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) ינטרנטאפשרויות א

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

 בוחרים ב   לוחצים על   Microsoft Edgeלהצגת ההיסטוריה בדפדפן 

 מוצגת היסטורית הגלישה

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


 

 ובפשטות  קלותבמדריכת מחשבים ואינטרנט,  - ליאורה מרום

 www.liorapc.com| אתר:  liora@liorapc.com | מייל:  3755746-052נייד: 

 ~41 ~ 

 

וריה אפשר למחוק את כל ההיסט .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 

 לישה שלך.מחקת מהיסטוריית הג

 

 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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, בחר את פרק הזמן למחיקה מההיסטוריה. כדי לנקות את כל מהתפריט הנפתח .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

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

 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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  וריה.הנקודות ובחר הסר מההיסט 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 

 פסה.צורך לשנות את כוון ההד

 (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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 מה אפשר וכדאי לעשות ברשת האינטרנט -פרק ג' 
 התמצאות  .1

או מאתרים המספקים לנו מפות לצאת לדרך עם מפה שהודפסה מהאינטרנט  ✓

 כמו לצפות בהן בטלפון נייר / טאבלט 

 www.emap.co.il  

   http://maps.walla.co.il –וואלה מפות 

 https://www.google.co.il/maps - גוגל מפות

 להכיר אתרים המכילים מידע  שימושי  כמו:  ✓

  www.kafe.co.il     קפה

   UZIT www.uzit.co.il   

 https://www.link4u.co.il לינק פור יו 

 השוואת מחירים ברשת  –להיות צרכנים  נבונים  ✓

 www.zap.co.il   זאפ

     www.ret.co.ilרט 

 חיפושי מידע במנועי חיפוש:  ✓

  www.start.co.il  ,www.google.co.il ,www.walla.co.il   

 

 תעסוקה וחיפושי עבודה  .2

  –חיפוש עבודה ברשת  ✓

 /http://www.job4all.co.il      באתר

 /http://www.alljobs.co.ilבאתר      

 

 ותים מקווניםשיר .3

 www.gov.ilממשל זמין    ✓
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לעשות שימוש בשירותים  מקוונים: בנקים, ארנונה, חידוש רישיון נהיגה, דרכונים או  ✓

 /http:/www.gov.il/FirstGov/UseItשער הממשלה   –למשל  ממשל זמין 

 אפשר למצוא בשירות הממשלתי:לאתר  טפסים חשובים לטיפול מהבית בנושאים שונים  ✓

https://www.gov.il 

שירות ותשתית תשלומים   –לשלם ברשת  )למשל מס הכנסה, מע"מ( באתר שוהם  ✓

ממשלתיים 

https://taxes.gov.il/Pages/Pages/ShirutimBeClickBySugShiruttashlumim.aspx 

 (JDATE Loveme ,קשרים: ליזום הכרויות באמצעות הרשת  ) ✓

http://www.Loveme.co.il 

http://www.jdate.com 

 : e-mailליצור ולשמור על קשר באמצעות  ✓

 www.walla.co.il 

 www.gmail.com 

 

 להתעדכן מיד בעיתונות ישראלית מקוונת  .4

✓ YNET  www.ynet.co.il 

 www.haaretz.co.ilהארץ    ✓

 www.globes.co.ilגלובס    ✓

 

 תרבות ופנאי  .5

 וחופשות לתכנן טיולים ✓

 מתכונים ומידע על בישול ואפיה ✓

 במשחקים שוניםלשחק  ,לפתור תשבצים ✓

 לתכנן בילויים ורכישת כרטיסי קולנוע ותיאטרון  ✓
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 להאזין לרדיו ולראות טלוויזיה ברשת    ✓

ם אחרים לצפות בסרטונים שהעלו גולשי  -טיוב -יו ✓

http://www.youtube.com 

 (TEDלהקשיב להרצאות שונות ) ✓

 ועוד ✓

 

 בריאות  .6

 פורומים בנושאי בריאות  ✓

 /http://www.infomed.co.ilהכל אודות תרופות ומחלות באתר הרפואה הישראלי   ✓

למשל בכללית קבלת שירותים רפואיים וקביעת תורים בקופות חולים   ✓

http://www.clalit.org.il/asppage1.asp 

 http://www.sahar.org.ilבה ברשת סיוע והקש –תמיכה נפשית ברשת באתר סה"ר  ✓

 

 שימוש נבון ברשת  .7

 ול מחשב להבין את המשמעות של גלישה נכונה על ידי טיפים ארגונומיים בעבודה מ ✓

מהי התנהגות נאותה ומהם הסיכונים ברשת, אתר איגוד האינטרנט  -שימוש נבון ברשת  ✓

ובאתר באתר עמותת אשנ"ב  www.isoc.org.il/netica  – נטיקה  -הישראלי 

http://eshnav.org.il 

 

 לימוד עצמי והשכלה .8

)כולל פנאי ובידור, שפות, מתכונים,  www.autodidact.co.ilפורטל לימודים חינם ברשת  ✓

 תחביבים ועוד(

 צרפתי )מילון סנופי( -רוסי , עברי-עברי, עברי-שימוש במילון מקוון אנגלי ✓

http://www.snopi.com/dictionaries%5Cdict.asp 
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 העצמה אישית .9

 לקבל ולתת תמיכה בפורומים וקהילות ברשת במגוון תחומים  ✓

 http://www.tapuz.co.il/forums -ים בתפוזעשרות פורומ

 http://community.iol.co.ilאין ספור קהילות ופורומים בוואלה  

ם )בלוגים( פתיחת בלוג במאגר יומנים אישייבאמצעות בלוגים לדוגמה וי עצמי ברשת ביט ✓

 http://www.motke.co.il/Blogs.aspxשל בני גיל באתר מוטקה    

   גוגלבלוגים באתר 

 

 קישורים נוספים: .10

 www.motke.co.il   -אתר מוטקה

  /http://www.begilenu.co.il -בגילנואתר 

 http://www.50plus.co.il -לנושאי ביטוח סיעודי  חמישים פלוס

 http://www.gil3.co.ilגיל הזהב  –גיל השלישי אינדקס אתרים ל

גמלאים   -ממשל זמין

http://oldgov.gov.il/firstGov/topNav/Audience/ASeniorsAndPensioner 

 ריכוז זכויות בנושאים שונים –אתר כל זכות 

http://www.kolzchut.org.il 

 אתר הר הכסף והר הביטוח

https://itur.mof.gov.il/#/main/landing 
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 וארגונו יפוש מידע באינטרנטח -פרק ד' 

 שימושונים .1

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

ם ליישומים ואתרים המצויים והעיקרית של השימושונים היא לספק ריכוז קל ונוח של קישורי

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 •

 כב בצבע צהוב על סמל המועדפים כו 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 ךונלרצ

 Enter הקש •

 תבדיוק כפי שרשמ שם האתרופיע יברשימת האתרים שבחלונית מועדפים 

 יצירת תיקייה חדשה ברשימת המועדפים

mailto:liora@liorapc.com
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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 שקה •

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 שימושי אתר מאוד -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 ) קמח •

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

 .מועדפיםנמצאים ל

הכוכב בשורת ל חדשות, כלכלה, ספורט, בריאות. לחיצה ע - 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

כתובת תפתח חלונית שבשורת ה 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.  תיקייה חדשה תיצור תיקייה חדשה במקום בו עמדחיצה על תל

 לתיקייה ולבסוף ללחוץ על שמור.

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

 ,של אתריםמקוטלגים על פי שמות מנוע 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

 ב לחיפה?ביום שישי בבוקר מתל אבימתי 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
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  Googleחיפוש באמצעות ביצוע  .4

מיקרוסופט  (Internet Explorer) אינטרנט אקספלוררת דפדפן א להפע •

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

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 ץהסמן בתיבת החיפוש ולחאת  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  •

  

 ל העכבר.אל האתר לחיצה אחת בלחצן השמאלי שעל 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 ר קצר של התיאוכתובת הדף באתר וכן 

 . יסה לאתר עצמונכ
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 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

  .יעשה זאת נכונו עשרות אלפי אתרים, ולמעשה הרשימה אינה רלוונטית. למי שפיקאסו

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 •

 כדי שהסמן יהיה פעיל בעכבר, 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
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 ( כפולים לחיפוש ביטוי מדויק" שימוש בגרשיים )"

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

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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 ללי התנהגות וסכנות ברשתכ  - הפרק 

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 

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

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 •

 ל חוויה אמיתית.החוויה הווירטואלית מאפשרת היסחפות והדמיה ש •

 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 ובמסגרות תקשורת אחרות ברשת קיימת נכונות רבה יותר מאשר בחיים  בפורומים

 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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ואליים מטעים שעלולים להפוך לקשרי פנים אל פנים מסכנים )בעיקר בקרב קשרים וירט •

 ילדים(.

 

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

הם ממאפייני האינטרנט אשר קשורים להתמכרות. התמכרות יכולה להתבטא בהתמכרות 

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

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 היתרלמחשב שלכם ולמידע השמור בו. הם עלולים זדוניות העלולות לגרום נזק 

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. 

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

 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 דשות הטובותהח 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 של כל גולש ונקיטה בצעדים הבאים )מבוגר האחראי על אחריות אישית  •

 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 רים פרט לגלישה ולהיות עירניים: התמכרות מחייבת להמשיך לעסוק גם בעיסוקים אח

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

האינטרנט הישראלי ובזק, ולהפנות ילדים ומבוגרים האחראים על ילדים: 

www.safe.org.ilניתן 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.

ות או חשש. פורומים לתמיכה ומדור תשובות נוח-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  •

 דובר בילד.בלוויית מבוגר, ולוודא קודם שמ

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 
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  וירוסים בדוא"ל?י ישמר מפנתכיצד 

 את הקובץ! בקובץ מצורף, לא יפעל אם לא תפתח ךוירוס הנשלח אלי

 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 חך בטוקבצים 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 קהודעות שמודיעות על פעולות נדרשות כנגד וירוס חדש, גם אם הן נת •

 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?

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

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

 אין צורך להביא לו את המחשב.
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 שסורקת את המחשב לעתים עדכניתבמחשב חייבת להיות מותקנת תוכנת אנטי וירוס  •

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

Panda. 

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 האקריםfirewallת אש )חומ

 .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. 

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

 . 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 

הרשת שלך, אם יש לך רשת, לחשופים עלול להפוך את המכשיר ואת  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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ערה: אם המכשיר מחובר לרשת, ייתכן שהגדרות מדיניות הרשת ימנעו ממך להשלים את ה

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

המדריך לימד אותך כיצד תוכל לגלוש באינטרנט באופן עצמאי? איפשר לך להתגבר על פחדים 

אחר צעד לבצע פעולות שונות במחשב כגון או חששות מטכנולוגיה וממחשב. הוביל אותך צעד 

 פתיחת תיקיות ושמירת תמונות וקבצים.

כמובן, זהו מדריך ראשוני ובסיסי ויש עוד הרבה מה ללמוד. אתה רק בתחילת הדרך אבל שום דבר 

 בחרתי לפתוח דווקא בנושא זה לאור פניות שקיבלתי. לא נבנה ביום אחד. 

טיפים משמעותיים ולמצוא תכנים מעניינים נוספים לקבל תוכל להצטרף להדרכות נוספות, 

 באתר שלי.

ותי להפוך את השימוש במחשב לחוויה עבורך או עבור הסובבים אותך. יש לי ובאפשר ליאורהשמי 

הדרכה פרטנית הפתרונות לחוששים, למסתבכים וגם לאלו שלא. תכני הלימוד מותאמים ללומדים, 

 בה ובקצב שלך. בזמן ובמקום המתאימים לך. בסבלנות ר

תוכנות מחשב. מאז אני  שנה יצאתי לדרך חדשה ועברתי לעסוק בהדרכת 20 –לפני למעלה מ 

 חולקת את הידע שלי עם המעוניינים, באהבה רבה ובחגיגה של נתינה.

במתנסי"ם אני מרצה ומדריכה ליישומי מחשב, גרפיקה ממוחשבת במכללות, ברשויות מקומיות 

במסגרות השונות וגם באופן פרטי. בעלת תואר שני  בוגרים וגמלאיםת מובארגונים שונים. מלמד

 גמת תקשוב ולמידה.בחינוך במ

 -תוכל למצוא אותי ב:

 liora@liorapc.com   מייל:

 liorapc.comwww.אתר: 

 הדרכה שעושה את ההבדל -ללמוד מחשבים עם ליאורה פייסבוק: 

  

mailto:liora@liorapc.com
http://www.liorapc.com/
mailto:liora@liorapc.com
file:///D:/1-liora/7%20ספרות/מוצרים/www.liorapc.com
https://www.facebook.com/liorapcl


 

 ובפשטות  קלותבמדריכת מחשבים ואינטרנט,  - ליאורה מרום

 www.liorapc.com| אתר:  liora@liorapc.com | מייל:  3755746-052נייד: 

 ~65 ~ 

 ?לאן ומכאן, 

, שיעשו בך את ההבדל !קורסים מומלצים למחשב ואינטרנט  

 

 עולם המחשב  טרנטעולם האינ

 

 

 

שלך באינטרנט, ולתת איך לפתוח בלוג אישי 

ליצור קשר ביטוי לכישורי כתיבה שלך ? איך 

ע"י  הילדים או הנכדים שבחו"לדיגיטלי עם 

 ? תכנות מתאימות

 לפרטים לחץ כאן

מחשב לצרכיך האישיים? להתאים איך  

מחשב ללא תקלות וללא  להפעילאיך 

? איך לשמור ולארגן מידע חשוב וירוסים 

 לפרטים לחץ כאן ?

 

 עולם הג'ימייל  עולם הענן

 

 

 

איך ליצור  בשביל מה זה חשוב?ומה זה ענן 

להכין אלבום וכיצד  סיעור מוחות וירטואלי

 אחרים ?תמונות ולשתף אותו עם 

 לפרטים לחץ כאן

לארגן את , איך להשתמש בדואר אלקטרוני 

להוסיף או  הדואר האלקטרוני שקיבלת

 חתימה קבועה לדואר האלקטרוני?

 לפרטים לחץ כאן

 

  

mailto:liora@liorapc.com
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 עולם הוורד  עולם האאוטלוק

 

 

 

בשביל מה זה חשוב ואיך דואר אלקטרוני, 

וכיצד  במחשבשלך איך לנהל יומן בו, להשתמש 

תיקיות שמגיע מדי יום אל תוך ארגן את הדואר ל

? 

 לפרטים לחץ כאן

להכין  ולשלוח מכתב רשמי לכתוב, איך  

להכין טבלאות ורשימות , לרשויות

 כרטיס ברכה או הזמנהאו ליצור במסמכים 

? 

 לפרטים לחץ כאן

 

 

 

 עולם המצגות  עולם האקסל

 

 

 

יכול לשמש למה זה ו אקסלגיליונות מה זה 

 הכנסותההוצאות והאיך לעקוב אחרי אותך?  

 ת ולחסוך הרבה כסףשלך, לסדר אותם בטבלאו

? 

 לפרטים לחץ כאן

איך להכין מצגת מקצועית שתלהיב  

או , אירוע, בין אם לותעביר את המסר שלך

ולהכין אלבום  ? בפני קהל הרצאהל

 ? תמונות

 לפרטים לחץ כאן
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http://www.liorapc.com/
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   עולם הסלולר

 

  

מהטלפון  ק אנשי קשרולמחו/או איך להוסיף 

לצלם ו מדהימות להוסיף אפליקציותהנייד שלך, 

 ?וגם וידאו שתוכל להשוויץולארגן תמונות 

 לפרטים לחץ כאן

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2019 – כל הזכויות שמורות  ©
 

 אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או 

ם, הקלטה, אינטרנט ודואר אלקטרוני(, ללא קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני )לרבות צילו

 .מהגב' ליאורה מרוםאישור בכתב 

 

mailto:liora@liorapc.com
http://www.liorapc.com/
https://liorapc.ravpage.co.il/course_smartphone
https://liorapc.ravpage.co.il/course_smartphone

