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 מה זה מחשב ?. 1

וקבלת  תציוד היקפי. הכנסמחובר  ואלי המחשב הוא גולם, קופסת מתכת

 נתונים נעשית בעזרת הציוד ההיקפי באמצעי קלט ופלט.

מקלדת, עכבר, סורק, מסך, מדפסת, הן:  לאמצעי קלט ופלט אותדוגמ

 וכו' רמקולים, אוזניות

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :למחשב חומרה ותוכנה .א

 ברזלים ,חומר – חומרה 

  יושבת בתוך החומרה -תוכנה 
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 : , הםכל מחשבהמרכיבים העיקריים של  .ב

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

  מודפס שהוא האוטוסטראדה של המחשב עליו מטייל כל המידע.

על לוח האם יושבים כרטיסים כמו כרטיס מסך, כרטיס קול, כרטיס 

 דו.יכל אחד ותפק – רשת וכד'

 רכב(כמו רדיאטור ב)יחידת קירור שהוא מעין מאוורר, ישנו על הלוח 

 מתחתיו פלטה עליה יושב המעבד. 

יחידת עיבוד מרכזית  CPU  ((Central Processing Unitנקרא גם  המעבד

מבצע והמחשב של מנכ"ל במילים אחרות: המעבד הינו ה)יע"מ(.  

 ולכן צריך קירור. )כמו כל מנכ"ל( פעילות חשמלית רבה לכן מתחמם

 זהו אמצעי התצוגה – סךמ  

 הם שני אמצעים שבאמצעותם אנו מורים למחשב מה  – ת ועכברמקלד

 לעשות ולמעשה שולטים בו.

 אחד מאמצעי אחסון חיצוני של מידע. – תקליטור  

 פנימי וחיצוני –למחשב שני סוגי זיכרון  - זיכרון המחשב. 

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

 נמצא מחוץ ללוח האם ומחובר עם כבלים. ,החיצוניהזיכרון 

o  זיכרון פנימיROM  ( Read Only Memory בעברית: זיכרון לקריאה

יש עליו מדבקת זהב,  הינו רכיב הנמצא על לוח האם,( בלבד

סגור הזיכרון הפנימי הינו מובנה על לוח האם ואין אליו גישה. 

 על לא ניתן לשדרוג. ובפ

BIOS (Basic Input Output System )יש עליו תוכנה קטנה שנקראת 

כל הציוד  ,א מנהלת את כל הכניסות והיציאות של המחשביה

 ההיקפי הפלט והקלט. עושה צ'ק ליסט של המחשב.

לוח האם  ,כאשר לוחצים על כפתור הדלקת המחשב מהספק

 זיכרון  הואלוח שמתחיל לעבוד בראשון רכיב הוה ,מקבל חשמל
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קלט ופלט ועם הסיום של הבדיקה בודק את אמצעי ש ROM -ה 

 .מצפצף צפצוף אחד

 בעיה.  נהיותר מצפצוף אחד זה אומר שיש ישאם 

מעביר את שרביט ההנהגה  , הזיכרון הפנימילאחר גמר הבדיקות

 . עבודההלהמשך למעבד, 

 

 

o  זיכרון פנימי שני, בשםRAM (Random Access Memory) 

בעברית: זיכרון לגישה אקראית, הינו הזיכרון החשוב ביותר 

 במחשב.

זיכרון  .לוחיות קטנות שיושבות על המעבד אונראה כפלטות  הוא

הוא מתרוקן.  ,אין חשמל. במידה ושיש חשמלכזה עובד רק 

אליה נכנסים וממנה יוצאים , ש"מבחנה"אפשר לדמיין אותו למעין 

נמצא בזיכרון זה שנקרא גם דברים. כל מה שרואים על המסך 

 "לוח".

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

נמדד  RAM -זיכרון ה  איטי.מאוד צווארי בקבוק והמחשב יהיה 

 בייט. ג'יגהביחידות 

  

o עליו נשמרים כל החומרים.  יושב בתוך המארז  זיכרון חיצוני

ישנם כמה סוגים של באמצעות כבלים.  האם ומתחבר ללוח 

 :זיכרון חיצוני

 

 HARD DISK – דיסק קשיח 

 .אסור לפתוח אותוכשמו כן הוא, קשיח ו –C דיסק קשיח או כונן 

מחט.  ישעל כל דיסק ומדיסקים מתכתיים , מנוע נםבתוכו יש

מעליהם . מסתובבים במהירות גבוהה מאד הדיסקים המתכתיים

המחט קולטת את השדה המגנטי וכך מועברים ישנו שדה מגנטי ו

 דרך כבל בעל הרבה ערוצים. ,הנתונים למחשב

 סיבובים לדקה.  7200מהירות הסיבוב של הדיסקים עצומה 

, כי ככל כשקונים דיסק קשיח חשוב לבדוק את המהירות שלו

 כך אנחנו נקבל תגובות מהירות יותר.שהוא מסתובב מהר יותר 

בתוך הדיסק הקשיח קיימים הרבה דיסקים שמסתובבים 

נמצאים בתוך ריק  הםבמהירות.  על מנת לאפשר כזו מהירות 

 ולכלוך.  קאב)ואקום( המונע חיכוך וכניסה של 

 

היא נמצאת טיפה מעליו  ,המחט לא ממש נוגעת בדיסק הקשיח

 וקולטת את המידע המגנטי. 
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על  "נופלת"יש הפסקת חשמל פתאומית המנוע נעצר והמחט  אם

נפגע או הדיסק הקשיח והוא נפגע. כאן יושב המידע ואם משהו 

 .מתקלקל המידע נהרס

 

 האם הכל אבוד?

חברות שמתמחות בשחזור נתונים שנן אמנם בעלות גבוהה, י

 מדיסקים פגועים.

, בה גם הקיבולת של הדיסק הקשיחובנוסף למהירות חש

כי כאמור,  –מדדת ביחידות של מאות/אלפי ג'יגהבייטים שנ

 משתמשים לאיחסון מידע.

 

או ניתן לפצל  –ניתן לעשות שימוש של דיסק הקשיח בשלמותו 

 אותו למספר התקנים / כוננים. 

 תכיום ישנם גם דיסקים קשיחים שעובדים בטכנולוגיה שונה נקרא

SSD  .ללא מנוע ומהירים יותר 

 דיסקים קשיחים חיצונייםכמו כן יש 

 .USBעזרת כבל בהמתחברים למחשב 

 

o ( זיכרון אצבעDisk On Key ) 

 USBתקע מורכב מ –זיכרון מסוג זה, נפוץ ביותר אצל רובינו 

(Universal Serial Bus )במחשב. שקע נמצאכאשר ה 

מדפסת, עכבר, למשל: מתאים לכל התקן חיצוני כמו השקע 

 . אביזרהתקן מיוחד לכל צורך למבלי סורק, מצלמה ועוד 

 

נמצאים בסביבה אטומה שבתוכו יש רכיבים אלקטרוניים מיוחדים 
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 , מה שמבטיח חיים ארוכים של אותו זיכרון.אבק ולכלוךללא 

 

 

o   צורב ודיסקDVD  

מאפשר צריבה של הנתונים ושמירתם כאמצעי דיסק מסוג זה 

כיום, בעידן המזעור מתמעט השימוש בזיכרון חיצוני  אחסון חיצוני.

CD  אוDVD   ובמקומו משתמשים באחסון חיצוני, בדיסקים

 .באחסון בענןחיצוניים בגדלים שונים וכמו כן 

 

עד  הסברתיעליה  מלבד החומרה, על מנת להפעיל את המחשב

 .גם תוכנה עכשיו, נדרשת 

( Windows) חלונותונקראת ערכת הפעלה כנה זו משמשת כמות

 מתוצרת מיקרוסופט.

 

 הפעלת המחשב. 2

 ע"י לחיצה על לחצן ההפעלה.מפעילים  את המחשב

אתחול  :לאחר שלוחצים על לחצן ההפעלה מתבצע תהליך שנקרא

 המחשב 

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

תצוגה על <  -– RAMזיכרון < -–< מערכת הפעלה חלונות --   C< כונן--מרכזי 

 מסך.גבי ה

, נטענת באופן חלונותאו בעברית  Windowsמערכת ההפעלה שנקראת 

מערכת  אוטומטי. למרות שפעולת הטעינה היא אוטומטית, היא אינה מיידית.

במהלך פעילות  מבצעת פעולות ברקע ומכינה את המחשב לפעולה.ההפעלה 

זאת, ניתן לראות מספר הודעות המופיעות על המסך. משך הטעינה שונה 

 ממחשב למחשב.
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ולבצע  יישומים/תפקידה של מערכת ההפעלה הוא לאפשר להפעיל תוכנות

כמו כן מערכת ההפעלה משמשת פעולות בצורה הקלה והיעילה ביותר. 

שפת המחשב.  -כמתורגמן בין השפה בה אנו מקלידים לבין השפה הבינארית 

 מערכת ההפעלה של חברת מיקרוסופט נקראת חלונות ויש לה מספר גירסאות: 

 

 

7Windows    , Windows 8.1 והחדשה ביותר Windows 10 . 

  .העבודהשולחן עם סיום תהליך האתחול מופיע על המסך 

 

 שולחן העבודה. 3

עם סיום תהליך האתחול מופיע על המסך שולחן העבודה ועליו סמלים כאמור, 

 .הנקראים אייקונים או צלמיות שונים

 מרכיבי שולחן העבודה

 

 (Start) התחל 

לחצן זה מפעיל את תפריט העבודה הראשי של 

המחשב. בעזרת תפריט זה ניתן להפעיל את התוכנות 

 במחשב, כולל חלקים ממערכת ההפעלה.השונות 

 

 

 (My Computer) מחשב זהאו מחשב 

 מראה את תוכן הדיסקים, התקליטורים שבמחשב.

לוחצים על לחצן התחל ובוחרים  7רסת חלונות בג

 מחשבבאפשרות 

 
 

 (Internet Explorer) אינטרנט דפדפן

 10בגרסת חלונות  תוכנה לגלישה באינטרנט.

 Microsoftהדפדפן שונה לדפדפן מיקרוסופט אדג' )

dgeE) 

 

 (Recycle Bin) מחזור סל 

מחק, ייזרק נזהו "פח האשפה" של המחשב. כל מה ש

 .המחזורקודם כל לסל 
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 (Documents)מסמכים  

מסמכי טקסט, תיקייה המכילה את המסמכים )

 מצגות ועוד(.תמונות, וידאו, 

 

 משימות שורת

שורה בתחתית המסך המכילה את לחצן התחל 

(Startלחצן עבור כל תוכנה פעילה וסמ ,)ים נוספים.ל 

     שפה
  לחצן שפה

  את השפה שבשימוש.מציין 

 לאנגלית. ENGלעברית  עבר

 

 כיבוי המחשב. 4

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

מסודרת ממערכת ההפעלה, מפני שעליה לבצע כמה פעולות אחזקה לפני 

 ביצוע הכיבוי.

 .כיבוי<–  כיבוי < —  התחל :אופן הביצוע

כיבוי המחשב בצורה לפני מאחורי הקלעים פעולות האחזקה המתבצעות 

 מסודרת

 זיכרון ה  "מבחנה"מרוקן את ה(– RAMמ )עובדות ברקע.כל התוכניות ש 

  למצב פתוחמהדיסק הקשיח  "מחט"מוריד. 

 הקשיח. עוצר את המנועים של הדיסק 
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הכיבוי  הפעלה מחדש ושינה.גם אפשרויות של  בנוסף לאפשרות הכיבוי יש

מערכת ההפעלה  מנתק את כל המחשב אין צורך ללחוץ על כפתור הכיבוי.

 מתחילה בתהליך הכיבוי ובסיומו המחשב ייכבה.

 

 תקלות. 5

 מה קורה אם המחשב נתקע?

אם מחשב נתקע מבצעים את השלבים  .בגלל עומס עלול להיתקעמחשב 

 הבאים.

  לחיצה בו זמנית על המקשיםCtrl+Alt+Delete  פותחת את חלון מנהל

רשימה של כל התוכניות  נראהיישומים בלשונית  Windowsהמשימות של 

בוחרים בה .  "לא מגיב"התוכנה הבעייתית יהיה כתוב  ליד הפתוחות.

בדרך כלל זה פותר את  ."סיים משימה"ולוחצים על בעכבר השמאלי 

 הבאהבעיה ואם לא עוברים לסעיף 

 

 Restart – זיכרון הפנימי יה לימפסיק את החשמל לחלקיק שנRam  ואז 

מתרוקן כולל מערכת ההפעלה והכל עולה מחדש. יכול להיות מצב  ואה

שבעקבות כך חל בלבול בין הקבצים ואז בעליית המחשב תתבצע 

 (ScanDiskסריקת הדיסק )

 

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

כששתי האפשרויות המוצעות לעיל לא פתרו את הבעיה, משום שהוא 

מתבצע על ידי לחיצה ארוכה על כפתור  (רום נזק למחשבעלול לג

 .ההדלקה

 

 .ניתוק ממקור החשמל 
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 העכבר . 6

, אחר המקלדת. על Windows -העכבר הוא אמצעי השליטה הטוב ביותר ב

הטלוויזיה שולטים בעזרת השלט )או בעזרת לחצנים במכשיר עצמו( ובמחשב 

 (. מסך מגע או שולטים בעזרת העכבר )או בעזרת המקלדת

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

ת בעדינות על לחצני העכבר. בעכבר עצמו צריך לגעת בכל כף ווהאמה ממוקמ

על כרית. יש לאפשר לשורש כף היד לגעת במשטח עליו  מונחת היד, כאילו היד

 מונח העכבר ואז להרפות את השרירים המכווצים.

להניח את האגודל צמוד לדופן השמאלית של העכבר ואת הקמיצה צמוד יש 

 לדופן הימנית של העכבר.

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

 מהר מאוד והיד תצנח מעייפות. ףתתעיי האם המרפק באוויר, את
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 בשימוש בעכבר מושגים: 

o סימון  מבצעשל העכבר השמאלי  הלחצןלחיצה אחת על  – קליק

 .תבלבד של האובייקט עליו לחצ

 

o על  לחיצות מהירות 2 -  קליקיים/דאבל קליק/קליק כפול

לביצוע פעולות כמו: . הפעולה גורמת של העכברהשמאלי  הלחצן

 .תכניות ועודפתיחת חלונות, הפעלת  

 

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

ישנם לכל אובייקט בתוך מערכת ההפעלה או  תפריטי משנה.

תפריט המשנה שנפתח הוא  תוכנה תפריטי משנה משלהם.

 בהתאם למקום בו עמדנו עם העכבר ולחצנו על המקש הימני.

 

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

ם או מסמנת משטחים הגרירה מזיזה אובייקטים ממקום למקו

 שבתוכם יש סמלים.

 

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

גרירה ימנית בטוחה הרבה יותר כי היא  יתקבל תפריט משנה לבחירה.

לא מבצעת מיידית אלא שואלת  ,מאפשרת להחליט מה לעשות

 ומאפשרת בחירה.
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 כיצד נראה העכבר על המסך( סימני העכבר( 

 רגיל מוכן לעבודה 

 

 עסוק ולא מוכן לעבודה    

 

עסוק אבל מוכן לבצע פעולות פשוטות לא יבצע     

 פעולות כבדות

 

 בחירה מדויקת עבור אובייקטים כגון צורות    

 

 בחירת טקסט      

 

 לא זמין     

 

 מאפשר .אלכסונישינוי גודל אופקי או אנכי או דו ראשי  

להרחיב/להגדיל או להקטין את  וכךלגרור את גבול החלון 

כאשר נמצא בפינה מוכן להזיז את גודל החלון גובה ורוחב  .החלון

 בו זמנית

 

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

של החלון על שורת הכותרת )חץ( עומדים עם סמן העכבר 

 הכותרתוגוררים את שורת 

על העכבר כדי להפעיל את אחת קישור מספיקה לחיצה   

 הקישור
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