
בסדנה זה ישנה  הזדמנות מצוינת, לשמר ולתעד את ההיסטוריה המשפחתית לדורות הבאים 

ע"י עיצוב עץ משפחה המודפס בגדול על נייר צילום או בד קנווס. 

 השקופיתהגדלת גודל  -1תרגיל 

כדי לשנות את גודל השקופית: 

1. בחרו את הכרטיסייה  "עיצוב שקופית" ברצועת הכלים של סרגל הכלים. 
 גודל שקופית מותאם אישית -  שקופיתגודל בחרו  .2

 בחלון הגדירו את הנתונים הבאים: .3

שנו את פריסת השקופית לפריסה ריקה.   .4



SmartArt הכליניצור את אילן היוחסין באמצעות 

ארט, מסייע לנו להציג את המידע בצורה חזותית ומאורגנת. קיימים  אובייקט סמרט
 אובייקטים בצורת דיאגרמות, רשימות גרפיות ותרשימים ארגוניים. 

 כדי להוסיף אובייקט סמארט ארט

 הוספהעל כרטיסיית לחצו  .1

בחרו באפשרות  .2

 יפתח החלון הבא: .3

 
 

 .אישורנבחר בקטגוריה הרצויה ובתרשים הרצוי מתוך הקטגוריה ונלחץ על  .4

 אנו נשתמש בקטגוריה מסוג היררכיה

לאחר שהתרשים יתווסף למסמך, נסמן אותו בלחיצה .5

 SmartArtתפתח כרטיסיית  כלי 

 סוגי
 הקטגוריות

 תצוגה מקדימה
 של האובייקט

 הנבחר

 שינוי צבעי
  התרשים



 בלחיצה על הצורה, תפתח חלונית בתוכה ניתן יהיה להקליד הקלדה בתוך הצורה: .6

 ניתן להקליד גם ישירות בתוך הצורה. .7

עיצוב)-SmartArt(הראשונה מימין בכרטיסיית כלי  הוסף צורה- עיצובדרך לשונית  .8

 נוכל להוסיף ולהסיר צורות מהתרשים

הוספת צורה באותה רמה/שורה אחרי הצורה הקיימת. -הוסף צורה אחרי ●

הוספת צורה באותה רמה/שורה לפני הצורה הקיימת.-הוסף צורה לפני ●

הוספת צורה לרמה/שורה מעל הצורה הקיימת.-הוסף צורה מעל ●

הוספת צורה לרמה/שורה מתחת הצורה הקיימת.-הוסף צורה מתחת ●

בתרשים מסוג הירארכיה.אפשרות פעילה רק  -הוסף עוזר ●

 2תרגיל 

 "היררכיה תמונות מעגלים".-תרשים  מסוג "הירארכיה"  יפוהוס .1

 כל שורה שייכת
 לצורה אחרת

 בתרשים



 3תרגיל 

 צרו את  אילן היוחסין: .1

מומלץ לכתוב קודם על דף עזר כך נעבוד בצורה מסודרת. ●

 SmartArtמכרטיסיית כלי  עיצובכדי להוסיף צורות לחצו על לשונית  ●
 . התאימו לפי הצורך."הוסף צורה"ובחרו באפשרות 

ניתן להשתמש גם בחלונית הטקסט באמצעות תבליטים. ●

 4תרגיל 

 סמנו את כל התרשים. .1

הגדירו  שתיבת הטקסט תהיה מיושרת לשמאל  .2

-עיצוב-SmartArt  שנו  את צבעי התרשים : כרטיסיית כלי .3

  שנו את סגנון  התרשים: .4

-עיצוב-  SmartArtכרטיסיית כלי  

 שמירת הקובץ-5תרגיל 

 .שמרו את הקובץ בתיקייתכם .1

 סגרו את התוכנה. .2

 הכנה לשיעור הבא:

 יש להביא תמונת פספורט/פנים של כל המשתתפים באילן היוחסין. .1
ואין תמונות פנים, הביאו תמונות שלמות נלמד לחתוך אותם בשיעור במידה 

 הבא.
 בתוך תייקיה מסודרת.במייל יש להביא את התמונות בדיסק און קי /  .2
 מתבסס על התמונות שאתם תביאו. גלו אחריות!השיעור הבא  .3



 כלים לעיצוב אילן יוחסין 2שעור 

SmartArtהוספת תמונה ב 

 תופיע בצידי כל שם באופן הבא:שניתן להוסיף תמונה  

עמדו על הצורה שבה תרצו להוסיף את התמונה. ●

לחצו על סמל התמונה ●

הכנסו לתיקייתכם והוסיפו את התמונה הרצויה. ●

לסיום לחצו על "הוסף" ●

 עיצוב התמונה

 קבוצת התאמה

תיקונים: ●

 נשתמש בתיקונים אם התמונה כהה / בהירה מידי.

שקיפות: ●

 נשתמש בשקיפות אם נרצה להוסיף תמונה כרקע.

 חיתוך תמונה

ניתן לחתוך את התמונה כך שנקבל תמונת פנים בלבד: 

 את התמונה.   סמנו .1

 המופיע בצד שמאלחתוך  לחצו על האייקון   .2

 .הגדילו /הקטינו את התמונה .3

 חתוך  לסיום לחצו שנית על האייקון   .4



WordArt קבוצת סגנונות

 עיצוב צורהשר תעמדו במקום כלשהוא בתיבת הטקסט תפתח כרטיסיית  כא

: לחיצה עלWordArtהאפשרות לבחור ממגוון עיצובים גרפיים של אותיות   -גלריית סגנונות

:WordArtלחצן ההרחבה       תפתח את גלריית סגנונות  

 האותיות. אפשרות לבחור ממבחר צבעים למילוי    -מילוי טקסט 

 אפשרות לבחור צבע, עובי וסגנון של קו מיתאר לאותיות.  -מיתאר טקסט 

 אפשרות להוסיף אפקטים עיצוביים כגון המרה. -אפקטי טקסט

 שילוב התמונות-1תרגיל 

 כם.פתחו את הקובץ "אילן היוחסין" מתיקיית .1

 הוסיפו תמונות לאילן היוחסין  באופן הבא: .2

עמדו על הצורה שבה תרצו להוסיף את התמונה. ●

לחצו על סמל התמונה ●

לתיקייתכם  ובחרו את התמונה הרצויה. היכנסו ●

לחצו על "הוסף" ●

 כך האילן יהיה מלא בתמונות.  2חזרו  על הוראה מס   .3



 יצירת רקע-2תרגיל 

 לרקע  צרו  עיצוב מעניין לאילן ע"י הוספת תמונה .1

 דגשים הבאים:ההתמונה כרצונכם, שימו לב לעצבו את   .2

תשמש כרקע, אם התמונה מסתירה את התרשים הוסיפו לה שקיפות.התמונה   ●

בחרו תמונה שאין בה זכויות יוצרים. ●

בחרו בתמונה גדולה ואיכותית. ●

 יצירת כותרת-3תרגיל 

בעיצוב כרצונכם.  WordArt הוסיפו .3

 (אפשרי כיתוב אחר) "עץ המשפחה שלי".הקלידו   .4

 .עצבו כרצונכם .5

 שמירת הקובץ-6תרגיל 

PDFשמרו את הקובץ בתיקייתכם כקובץ  .1

 .סגרו את התוכנה .2



MyHeritageיצירת אילן משפחתי באתר  
 של גוגל. במנוע החיפושאו  בשורת הכתובת  לאתר נקליד את שמו    סכדי להיכנ

 נגדיר את שפת האתר  כפתור השפהבדף הראשי בלחיצה על  

 התחלונלחץ על   אישור תנאי השימוש,  נבצע רישום ע"י מילוי פרטינו האישים 

 בעמוד הבא נמלא את השדות הדרושים (אין חובה למלא את כל השדות)



 כעת נוצר התרשים הבסיסי:

 נוכל להוסיף בני משפחה נוספים+ בלחיצה על  

 נוכל לערוך את פרטי בן המשפחה שהוספנו  עט העריכהבלחיצה על  

 נוכל להוסיף תמונהתמונה  בלחיצה על ה

 שמירה והדפסת האילן

האילן המשפחתי שיצרנו ישמר תחת הפרופיל האישי שלנו, נוכל תמיד להיכנס לאתר (עם שם 

 המשתמש והסיסמה שיצרנו). לעדכן ולהוסיף פרטים באילן.  

נבחר אילן יוחסיןנלחץ בתפריט הראשי על    pdfכדי להדפיס אותו או לשמור אותו בפורמט  

 הדפסת תרשימים וספרים-עודבאפשרות  

 נבחר את סוג התרשים הרצוי (בצד שמאל מופיע הסבר על כל סוג תרשים)

 סגנון התרשים ויתר הפרטים הנדרשים ונבחר באפשרות  

pdfייל אתו נרשמנו לאתר, כקובץ  התרשים שיצרנו יגיע למ
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