


?כמה פעמים ביום אתם מחפשים בגוגל

חיפושים כל שניה40,000גוגל מטפלת בממוצע ב, לפי נתוני החברה
גוגל הוא האתר הפופולארי ביותר בעולם

.מיליון ביקורים97.5עם ממוצע חודשי של 

קצת נתונים



גולשיםמיליון16כברשתגלשו1995בדצמבר
גולשיםמיליארד3.8כברשתגלשו2016בדצמבר

לאינטרנטמוקדשהמדיהצריכתמזמן61%

נתוניםקצת



"ים של מידע"באינטרנט 
עלינו לנסות לצמצם ככל  ,בבואנו לחפש מידע בנושא מסוים

האפשר את מספר הדפים המופיעים בתוצאות ולמקד אותן בנושא  
.הספציפי עליו אנו מחפשים מידע

.לשם כך ישנם כללים הנהוגים במרבית מנועי החיפוש שבעולם
בשיעור היום נלמד חלק מהכללים שיסיעו לנו להגיע לתוצאות  

.מיטביות בחיפוש



,כאשר אנו מחפשים מידע
השלב הראשוני הוא חיפוש פשוט  

:נכתוב בשורת החיפוש לדוג. בגוגל

מכיוון שמדובר בביטוי כללי
. נקבל מספר גבוה של תוצאות

מתכונים



כותרת דף  
האינטרנט

כתובת  
האתר

תקציר דף  
,  האינטרנט

כאשר מילות  
החיפוש  
שהזנו  
מודגשות



כך יגדל הסיכוי שנקבל , ככל שנכתוב ביטוי מדויק יותר
המתאימות למידע שאנו מחפשים  , תוצאות ממוקדות יותר

תוצאותאלףותשעתשעיםמאותשלוש

חיפוש ממוקד יותר=פחות תוצאות=יותר מילות חיפוש: הכלל



וכלליותרבותתוצאותייתן,ממוקדולאכלליביטויזאתלעומת
הדרושהמידעאתלמצואעלינויקשהבהם

!תוצאותאלףמאותושלושמיליוןעשרהשתים



:כמו למשל, אם אנו מחפשים ערך מורכב
מהם המתכונים הטובים ביותר לעוגת שוקולד חמה

:מומלץ לחפש בכמה שלבים
.וכל פעם נצמצם אותו יותר, נתחיל מחיפוש כללי מאוד

עוגת שוקולד:חיפוש ראשון1.

מתכונים לעוגת שוקולד חמה:חיפוש שני2.

המתכונים הטובים ביותר לעוגת שוקולד חמה: חיפוש שלישי3.

.  אתרים שונים עלולים לנסח את אותו הדבר בדרכים שונות
החיפושים הראשון והשני יעזרו לגוגל להבין בדיוק איזה תוכן אנו  

גם אם הן מנוסחות בצורה  , ולמצוא את כל התוצאות, מחפשים
.מעט שונה

"שיטת השלבים"דרך מומלצת נוספת לחיפוש היא 



שיטות חיפוש מתקדמות
השיטה הבוליאנית



סביב הביטויבמרכאותנשתמש , כדי לחפש ביטוי מדויק

"עוגת גבינה קרה"



וגם מופיעה  , כדי לחפש את כל הדפים בהם מופיע ביטוי מדויק ברצף
בהם מילה ספציפית נרשום את הביטוי עם מרכאות ולידו המילה  

תותים" עוגת גבינה קרה"



:לדוגמה
נכתוב" עוגת גבינה קרה ללא סוכר"אם ברצוננו לחפש מתכון ל

סוכר-עוגת גבינה קרה

-ביטוי מהחיפוש נשתמש במקף/כדי להחריג מילה



גלוטן-סוכר-עוגת גבינה קרה

:אם נרצה לקבל תוצאות לעוגת גבינה ללא סוכר וללא גלוטן נכתוב



פקאןטארטORקלתית פקאן ORפאי פקאן 

כדי להרחיב את החיפוש ולקבל גם מילים הקרובות במשמעותן או  
ORנרדפות או כתיב מלא וחסר נוסיף 



:בחיפוש מידע חשוב להקפיד על הכללים הבאים

מילות שאלה ומילות חיבורלא מכניסים . 1

 .עם מעט מילות חיפושמתחילים. 2

לצמצם את החיפוש  כדימילות חיפוש מוסיפים . 3



גוגל היא כלי חיפוש מידע עוצמתי שמציע המון  
תוכלו לחסוך  , ועם שימוש נכון ויעיל, אפשרויות

.המון זמן ולמצוא את כל הדברים שאתם צריכים

לסיכום





 1מטבח דיגיטלי שעור סדנת 

 מידענות ברשת

עלינו לנסות לצמצם ככל האפשר את מספר הדפים  בבואנו לחפש מידע בנושא מסוים,
 המופיעים בתוצאות ולמקד אותן בנושא הספציפי עליו אנו מחפשים מידע.

 לשם כך ישנם כללים הנהוגים במרבית מנועי החיפוש שבעולם.

 

 במרכאות סביב הביטוי, כדי למצוא דפים עם הביטוי המדויקהשתמשו 

"בורקס טורקי"

ברצף  "בורקס טורקי": כדי לחפש את כל הדפים באינטרנט שבהם מופיעות המילים
 וגם מופיעה בהם המילה פטריות נכתוב

פטריות "בורקס טורקי" 

לפני  –כאשר אנו מעוניינים שמילה מסוימת לא תופיע בחיפוש, נוסיף את הסימן 
 המילה שאיננו מעוניינים שתופיע

גלוטן-סוכר -"עוגת גבינה"סוכר -"עוגת גבינה"

הרחיב את החיפוש גם למילים נרדפות או בכתיב מלא/חסר, נוסיף את המילה לכדי 
OR  בין המילים

טארט חלווהOR פאי חלווה  
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 1ל יתרג

GOOGLEהיכנסו לאתר .1

 מאפים :הקלידו בחלון החיפוש את המילה .2
 ___________כמה תוצאות התקבלו?

 מאפים חלבייםהקלידו את מחרוזת החיפוש:  .3
 ___________ כמה תוצאות התקבלו?

 להסיק מכך?__________________________מה נוכל  .4

 שיטת השלבים 2תרגיל 

 סלט פטריותהקלידו את מחרוזת החיפוש:  .1
 כמה תוצאות התקבלו?___________

 חםמתכונים לסלט פטריות הקלידו את מחרוזת החיפוש:  .2
 כמה תוצאות התקבלו?___________

 חםהמתכונים הטובים ביותר לסלט פטריות הקלידו את מחרוזת החיפוש:  .3
 כמה תוצאות התקבלו?___________

 "מרכאות" חיפוש מתקדם 3תרגיל 

 "צלי כתף ברוטב פטריות"הקלידו את מחרוזת החיפוש (עם המרכאות):  .1
 כמה תוצאות התקבלו?___________

 צלי כתף ברוטב פטריותהקלידו את מחרוזת החיפוש (ללא המרכאות):  .2
 כמה תוצאות התקבלו?___________

 מסקנה:________________________

 "צלי כתף ברוטב פטריות" ייןהקלידו את מחרוזת החיפוש  .3
 ? ________________________________וקבלהתאילו מתכונים 

 :בחיפוש מידע חשוב להקפיד על הכללים הבאים

 .מילות שאלה ומילות חיבורלא מכניסים . 1

 .עם מעט מילות חיפוש מתחילים. 2

 התוצאותלצמצם את  כדימילות חיפוש  מוסיפים. 3

2



 4תרגיל 

 סוכר-עוגת גזר: הקלידו את מחרוזת החיפוש .1
 אילו מתכונים התקבלו?____________________

 גלוטן-סוכר-עוגת גזרהקלידו את מחרוזת החיפוש:  .2
 אילו מתכונים התקבלו?____________________

 ושמירת דפי אינטרנט מועדפים/יצירת סימניות

 מאפשרות לנו לשמור את דפי האינטרנט האהובים עלינו, מועדפים/סימניות
 נוכל לגשת אליהם בקלות. ,כך שבכל עת שנרצה

שמם "סימניות"  chromeשמם "מועדפים",  בדפדפן     Edge(בדפדפן 
 אך דרך השמירה, זהה בשני הדפדפנים)

 איך יוצרים סימניה?

 במועדפים /נכנסים לאתר שרוצים לשמור בסימניות .1

 .לוחצים על סמל הכוכב ,משמאל לשורת כתובת האתרבחלק העליון,  .2

 יפתח החלון הבא: .3

הוספת סימנייה, ניתן לבצע גם ע"י לחיצה על 
CTRL+D במקלדת

 בוצענלחץ על 
לאישור הוספת 

 הסימנייה

3



 
 

 

 

 איך מאתרים סימניה?

 בפינה השמאלית העליונה, מקישים על הסמל .1

 בחלון שנפתח בוחרים בסימניות. .2

 הרצויה, ולוחצים עליה לפתיחה. הסימנייהמאתרים את  .3

 

 

 

 

 

 שמירה ואיתור סימניה  5תרגיל 

(בתוספת  "פשטידת ברוקולי ובטטה"את מחרוזת החיפוש:  בגוגל הקלידו .1
 .המרכאות)

 .בחרו בתוצאה הראשונה, והיכנסו לאתר .2

 הוסיפו את דף האינטרנט לסימניות .3
 ).בוצעשל הכוכב, ובחלון שיפתח לחצו על  האייקון(לחיצה על 

 חפשו מתכון לעוגת שמרים. .4

 בחרו באחת התוצאות. .5

 .הוסיפו את הדף לסימניות .6

 (בחלק העליון משמאל)  על סגרו את הדפדפן בלחיצה .7

 .היכנסו מחדש לדפדפן .8

 (בקצה השמאלי העליון של שורת הכתובת) לחצו על  .9

 והיכנסו אליה:בחרו באחת הסימניות ששמרתם  .10
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 דף אינטרנט בתיקייה תשמיר

ישירות בתיקייה.   HTMLדרך נוספת לשמירת דפי אינטרנט, היא שמירה בפורמט
כאשר אנו לא עובדים במחשב האישי שלנו ומעוניינים  במיוחד ,אפשרות זו מתאימה

 לשמור את הדפים כקישורים ולאחר מכן לפתוח אותם במחשבנו האישי.
 

 שיש לבצע לצורך כך:השלבים 

 נכנסים לאתר שרוצים לשמור .1

 לוחצים עם הלחצן הימני בעכבר, במקום כלשהוא בדף .2

 בתפריט שיפתח, נבחר באפשרות "שמור בשם" .3
 

 

 יפתח החלון הבא: .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דף שם 
 האינטרנט

 סוג השמירה 

נבחר באפשרות 
 הראשונה "דף 

 אינטרנט 
HTML בלבד 

נלחץ על המיקום בו ישמר הדף, 
 התיקייה בתוכה נרצה לשמור
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 6תרגיל 

  .חפשו בגוגל מתכונים, שתרצו שיופיעו בספר המתכונים -כהכנה לשיעור הבא
 .בתיקייה המתאימה, שיצר עבורכם המדריך מכל סוג) 5( שמרו כל מתכון

 ..."סלטים"ת "חלבי", סלטים בתיקיית לדוגמה: מתכונים חלביים שמרו בתיקיי
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 2מטבח דיגיטלי שעור סדנת 

 תוכנת וורד

Microsoft Word  הינו מעבד תמלילים נוח לשימוש, באמצעות התוכנה ניתן לערוך
ולעצב מסמכים, וכן לשלב בהם אלמנטים שונים כגון: תמונות, תרשימים, תצלומים 

 וטבלאות.
 

   1ל יתרג

  לתוכנת וורד היכנסו  .1

 )לקוח מאתר וויקיפדיה(הקלידו את הטקסט הבא  .2

הוא רשימה של חומרים והוראות, הנדרשים להכנת מוצר. בדרך כלל  מתכון
בתוכו את רשימת המצרכים  כוללהמתכון  .מזון משתמשים בו בהקשר להכנת

 .וסדר פעולות מדויק על מנת ליצור את המאכל הרצוי
 

 סימון טקסט

פעולות כגון עיצוב, עריכה ועוד, דורשות לסמן את הקטע עליו  ,Wordרב הפעולות ב 

 סימון נעשה על ידי העכבר, המקשים, או שילוב של שניהם.עובדים. 

 קיצורסימון בעזרת העכבר בשילוב מקשי 

 סמן עכבר פעולה סימון

גרירה מתחילתו ועד סופו בעזרת  קטע רציף
  העכבר

ידי גרירה של  –סימון על  .1 קטע שאינו רציף
 קטע ראשון 

לחיצה ממושכת על מקש  .2
Ctrl  

 סימון קטע נוסף .3

 

לחיצה כפולה על המילה בעזרת  מילה
  העכבר

לחיצה ממושכת על מקש  .1 משפט )מנקודה לנקודה(
Ctrl   

 לחיצה אחת על המשפט  .2
 הרצוי

 

לחיצה אחת לצד השורה בעזרת  שורה
 העכבר
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 לחיצה כפולה לצד הפסקה פסקה
 או

 שלוש לחיצות על הפסקה
 

שלוש לחיצות מחוץ לאזור  המסמך כולו
 ההקלדה

 או

לחיצה על צירוף המקשים 
Ctrl+A 

 

 

 

 נו טקסט ברצונ לתוכנה על איזה קטע מורהפעולת הסימון  ▪
 לעבוד, לערוך או לעצב.

הסרת הסימון מתבצעת באמצעות לחיצה אחת במקום כלשהו  ▪
 במסמך.

 

   2תרגיל 

 .םאת השורה הראשונה בקטע שהקלדת נוסמ .1

 את הסימון מהשורה הראשונה )לחיצה במקום כלשהוא במסמך( ובטל .2

 את השורה האחרונה.נו סמ .3

 את כל הטקסט. נוסמ .4

 

 העתקה והדבקה -כרטיסיית בית

 לעיצוב טקסט, פיסקה ופקודות נפוצותבכרטיסייה זו מופיעות פקודות הקשורות 

 

 והדבקהמכילה פקודות של העתקה  -, בכרטיסיית ביתקבוצת לוח

  

 העתקה

 תיצור העתק של האלמנט העתקבחירה בפקודה 
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 ניתן לשכפל אלמנטים כגון: טקסט, תמונות, סמלים ועוד בכמה דרכים:

  העתקשכפול באמצעות לחצן  .1

 שכפול באמצעות תפריט מקוצר בלחיצה ימנית .2

  שכפול באמצעות המקלדת .3
 

ימוקם בפעולת השכפול, טקסט המקור יישאר במקומו והעתק 
 במקום היעד.

 

 שכפול באמצעות לחצן העתק

  את הטקסט הרצוי סמנו .1

  העתקלחצו על לחצן  .2

 הציבו את הסמן במקום היעד .3

  הדבקעל צו לח .4

   

 תפריט מקוצר בלחיצה ימנית בעכברשכפול באמצעות 

 את הטקסט הרצויסמנו  .1

 .על הלחצן הימני בעכבר ובחר באפשרות  צולח .2

 את הסמן במקום היעד הציבו .3

באפשרות ההדבקה הרצויה  ועל הלחצן הימני בעכבר ובחר צולח .4

 . 

 

אפשרויות ההדבקה מוצגות בתצוגה מקדימה כך שנוכל לבחון את התוצאה 
 הסופית עוד בטרם נבצע את פעולת ההדבקה.

 :אפשרויות הדבקה

 אפשרות זו שומרת על העיצוב המקורי של הטקסט. – עיצוב המקורשמור על  

 אפשרות זו תתאים את הטקסט המועתק ליעד ההעתקה. – מזג עיצוב 

אפשרות זו שומרת על הטקסט בלבד ללא הגדרות  – שמור על טקסט בלבד 
 העיצוב.
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 שכפול באמצעות המקלדת

 את הטקסט הרצוי נוסמ .1

 Ctrl+Cעל צירוף המקשים   צולח .2

 את הסמן במקום היעד וביהצ .3

 Ctrl+Vעל צירוף המקשים  צולח .4

 

   3תרגיל 

 1סמנו את הטקסט שהקלדתם בתרגיל  .1

 לחצו על הלחצן הימני בעכבר ובחרו באפשרות העתק  .2
 

 
 
 
 

 

 הציבו את הסמן במקום הרצוי .3

 הרצויהלחצו על הלחצן הימני בעכבר ובחרו באפשרות ההדבקה  .4

 

   4תרגיל 

 הקלידו את שמכם הפרטי ושם משפחתכם .1

 סמנו את הטקסט .2

 העתיקו והדביקו אותו, באמצעות פקודת העתק והדבק בקבוצת לוח .3
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העתקה והדבקה מדף אינטרנט לתוכנת וורד

ניתן להעתיק טקסט ותמונות מדף אינטרנט לתוכנת וורד

 היכנסו לדף האינטרנט הרצוי .1

 הטקסט שברצונכם להעתיקסמנו את  .2

 העתקלחצו על הלחצן הימני בעכבר ובחרו באפשרות  .3

 היכנסו לתוכנת הוורד .4

שלה בשורת המשימות ןהאייקואם התוכנה פתוחה, תוכלו ללחוץ על  .5

בתוכנה הציבו את הסמן במקום היעד  .6

  קבוצת לוחב הדבקעל צו לח .7

או בלחיצה על לחצן ימני בעכבר

  5תרגיל 

 שתחת שמכם."חלבי" תיקיית ל היכנסו .1

 ששמרתם בשיעור הקודם-המתכוניםמאחד בחרו ב .2

 המצרכים הדרושים למתכון הטקסט של אתסמנו  .3

 העתקלחצו על לחצן ימני בעכבר ובחרו באפשרות  .4

 פתחו את תוכנת וורד .5

 שם המתכוןהקלידו בכותרת את  .6

 הציבו את הסמן במקום הרצוי .7

ימני בעכבר ובחרו באחת מאפשרויות ההדבקה.לחצו על לחצן  .8

 שוב למתכון והיכנס .9

שורת המשימות"(ב" ע"י לחיצה על האיקון של האינטרנט )עשו זאת בצורה פשוטה

 אופן ההכנה הטקסט של אתסמנו  .10

בהמשך למתכון. ,תוכנת וורדל את הטקסט שסימנתם העתיקו .11
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 שמירת קובץ

שמירת קובץ בשם

בשםשמור -קובץעל  צולח .1

 שמירה בשםחלון פתח י

את הכונן, והתיקייה בהם ישמר המסמך ובחר .2

 שם הקובץ  ו אתדיהקל שם הקובץבתיבת  .3

 המחדל()מומלץ להשאיר בברירת  בסוג המסמך הרצוי ובחר שמור כסוגבתיבת  .4

שמורעל  צולח .5

לאחר שמירה ראשונית, כאשר הוספנו שינויים למסמך ואנו 
 שמור.-מעוניינים לשמור אותם נלחץ על קובץ

.בצד ימין למעלה של המסמך           ןאו נלחץ על האייקו

  6תרגיל 

 הנתיב בו נשמר הקובץ

 שם הקובץ

 סוג הקובץ

בחירת המיקום בו 
 ישמר הקובץ

1. שמרו את המתכון שיצרתם בתרגיל הקודם,  בתיקייה שלכם.
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 הוספת עמוד

כדי להוסיף עמוד חדש, נציב את הסמן בשורה האחרונה בעמוד ונלחץ על קיצור 

 Ctrl+Enterהמקשים 

   7תרגיל 

הציבו את הסמן בשורה האחרונה, של המתכון שיצרתם. .1

.(Ctrl+Enterפתחו עמוד חדש )לחצו במקלדת על  .2

אותוהעתיקו בחרו מתכון נוסף ו "חלבי",לתיקיית  היכנסו .3

בדף הוורד החדש שיצרתם.ת המתכון, הדביקו א .4

 והעתיקו אליו מתכון נוסף מאותה קטגוריה. עמוד חדשפתחו  .5

חלבי, את יתר המתכונים בסדר הבא:  באופן זה בצעו את אותה פעולה והעתיקו .6

 בשרי, סלטים, עוגות.

.הפרטיחוברת מתכונים+שמכם  :בשם בתיקייה שלכם שמרו את הקובץ .7
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3מטבח דיגיטלי שעור סדנת 

עיצוב גופן

מאפשרת לעצב מאפיינים שונים של הטקסט. כגון: סוג  ביתבכרטיסיית  גופןקבוצת 

  הגופן, גודלו, צבעו ועוד.

עיצוב גופן באמצעות רצועת הכלים

מנקה את כל העיצוב מהקטע הנבחר.

)לועזיות(.מבטל אותיות רישיות \משנה

מקטין את גודל הגופן.

מגדיל את גודל הגופן.

משנה את גודל הגופן.

משנה את סוג הגופן.

משנה את צבע הגופן.

מסמן את הטקסט כך שייראה כאילו הודגש במרקר.

הטקסט באפקטים חזותיים כגון: צל, זוהר  מעצב את
 או השתקפות.
קטנות מעל שורת הטקסט.יוצר אותיות 

יוצר אותיות קטנות מתחת לבסיס שורת הטקסט.

מצייר קו באמצע הטקסט הנבחר.

מוסיף קו תחתון לטקסט הנבחר.

מטה את הטקסט הנבחר.

מדגיש את הטקסט הנבחר.
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לשינוי גודל גופן

הטקסטאת נו סמ .1

על החץצו לח .2

 יוצג תפריט

את גודל הגופן הרצוי ובחר .3

סוג הגופןלשינוי 

את הטקסט נוסמ .1

על החץ צולח .2

 עם אפשרויות גופן תפריטיוצג 

מתוך הרשימה את סוג הגופן הרצוי ובחר .3

גופני ערכת 

נושא

סרגל גלילה

גופנים שהיו 

בשימוש לאחרונה

 כל הגופנים 

–)מסודרים לפי סדר ה 

ABC)

גופן נוכחי

גודל נוכחי

15



הגופן צבע לשינוי

 את הטקסט נוסמ .1

 על החץ צולח .2

שנפתחתפריט הצבע הרצוי, מתוך האת  ובחר .3

  1תרגיל 

לחוברת המתכונים, שיצרתם בשיעור הקודם. היכנסו  .1

 הראשון סמנו את הטקסט של המתכון .2

אלפביתיבסדר  ,שהגופנים מסודרים)שימו לב  Tahoma  שנו את סוג הגופן ל .3

באנגלית(

14וטקסט רץ  16, כותרת משנית 18רת ראשית כותשנו את גודל הכתב  .4

  הדגישו את הכותרות .5

    הוסיפו קו תחתון לכותרות .6

אפקטי טקסט

 ניתן להוסיף אפקטים חזותיים לטקסט, כגון צל זוהר או השתקפות

כגון מיקום  לבחור את המאפיינים הרצוייםניתן להשתמש בעיצובי טקסט מוכנים או 

 הצל, כיוון ההשתקפות ועוד.
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שימוש באפקטים מוכנים

את הטקסט נוסמ

 על  צולח .1

בחרו את האפקט הרצוי מהתפריט שיפתח .2

הוספת צל, השתקפות וזוהר

את הטקסט נוסמ

 על  צולח .1

 לחצו על האפקט הרצוי )צל/ השתקפות/זוהר( .2

שיפתח את מיקום וסגנון הצל/ ההשתקפות...בחרו מהתפריט  .3

 זכרו!

עלינו לסמן את הטקסט, לפני כל פעולה 

 שנרצה לבצע עליו

17



   2ל יתרג

את הכותרת הראשית של המתכון הראשון )שם המתכון(סמנו  .1

אפקטי הטקסט מבחרו סגנון מוכן  .2

 לסגול כהההכותרת צבע שנו את  .3
 השתנה, ואילו האפקטים נשארו(הצבע  )שימו לב שרק

)מצרכים/ אופן ההכנה( אחת מהכותרות המשניותאת  סמנו .4

 אפקטי הטקסטבחרו סגנון מוכן מ .5

גוון בהיר יותרלסגול בצבע השנו את 

מברשת עיצוב

תפקידה של מברשת עיצוב היא להעתיק מכלול עיצובים הקיימים בטקסט לטקסטים 

. היתרון בשימוש במברשת עיצוב הוא האפשרות להעביר מספר אלמנטים נוספים במסמך

 של עיצוב, מטקסט לטקסט בבת אחת

להעתיק ממנו את העיצוב תרצואת הטקסט ש נוסמ .1

לחיצה בודדת על לחצן  צולח .2

לב כי מופיע סימן מברשת על יד סמן העכבר( מושי)

 להעביר את העיצוב ותרצ האלימילה על ה ,לחיצה בודדת צולח .3

אם תרצו להעביר את העיצוב לשורה שלימה, גררו את הסמן לאורך כל השורה .4

3תרגיל 

 שעיצבתם בתרגיל הקודם ,את הכותרת המשניתסמנו  .1

  עללחצו  .2

 עיצוב זהה, כך שתקבל הכותרת הבאההסמן לאורך  אתגררו  .3
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 תבליטים ומספור

סימנים גראפיים, אותם ניתן להתאים אישית, המאפשרים לחלק את תוכן  הינם תבליטים

היתרון של הוספת תבליטים ומספור לטקסט הוא בכך שתוכן המסמך  המסמך לנקודות.

 קריא ומסודר.להופך 

ולפסקאות בטקסט קיים, או לחילופין להגדיר ניתן להוסיף תבליטים ומספור לרשימה 

טקסט בעל אופי רשימתי, כך שעם ההקלדה נקבל מספור זאת מראש בבואנו להקליד 

, לדוגמא כמו גופן, ולכן אופן הניתנים לעיצוב. מספור ותבליטים הינם אלמנטים אוטומטי

 השימוש בכלים לעיצוב מסמך חלים גם על אלמנטים אלו.

 לפסקההוספת תבליט 

במידה וטרם הוקלד הטקסט, יש להציב את הסמן במקום בו מעוניינים .1

 תחיל את הרשימהלה

הרצויהאת הפיסקה נו סמבמידה והטקסט מוקלד,  .2

תבליטים על חלקו הימני של לחצן  צולח .3

 חר התבליטים שהיו בשימוש לאחרונהניתן להוסיף תבליט ממב .4

  תבליטים לחץ על החץ השמאלי בלחצן  .5

התבליטים.יוצג חלון עם תבליטים שהיו בשימוש לאחרונה ותבליטים מספריית  .6

 בחרו את התבליט הרצוי .7

( יופיע התבליט הנבחר בתחילת השורה Enterם כל ירידת שורה )לחיצה על ע .8

החדשה באופן אוטומטי

להסרת תבליט מפיסקה, סמן את הפיסקה ולחץ שוב על לחצן תבליטים  כך 

  ומודגש. שלא יהיה פעיל
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 לפסקההוספת מספור 

רשימות שלמות בצורה קלה ומהירה. יתרון למספר מאפשרת  לפסקאותהוספת מספור 

במסמך מסודרות על פי סדר מספרי ונוצר רצף כרונולוגי  שהפסקאותהמספור הוא בכך 

 לתוכן המסמך.

ניתן לבצע מספור רגיל הכולל רמה אחת בלבד או לבצע מספור מדורג במקרה בו צריך 

 מספר רמות לתתי סעיפים.

 רמה אחת -מספור רגיל

קלד הטקסט, יש להציב את הסמן במקום בו מעוניינים להתחיל את במידה וטרם הו .1

הרצויה.את הפיסקה  נוסמבמידה והטקסט מוקלד,  הרשימה.

לחצו על חלקו הימני של לחצן מספור. .2

מספור שוב על לחצן  צואת הפיסקה ולחנו מפיסקה, סממספור להסרת 

  ומודגש. כך שלא יהיה פעיל

4תרגיל 

 במתכון הראשון רשימת המצרכיםאת סמנו  .1

 הוסיפו תבליט של עיגול לרשימה .2

)אופן ההכנה( השלבים הדרושים להכנת המתכוןסמנו את  .3

 הוסיפו מספור אוטומטי לשלבי ההכנה .4

 לשמירת השינויים שמור-קובץלחצו על  .5
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תרגול כללי

5ל יתרג

עצבו את כל המתכונים בחוברת שיצרתם .1

 Tahomaסוג גופן:  כותרות ראשיות: .2

 18גודל גופן: 

צבע גופן, אפקטי טקסט: לבחירתכם

Tahomaסוג גופן:   כותרות משניות: .3

16גודל גופן: 

צבע גופן, אפקטי טקסט: לבחירתכם  

כדי לייעל את העבודה ולחסוך בזמן, השתמשו במברשת העיצוב להעתקת העיצוב 

  מטקסט לטקסט

 כדי לסמן את כל הטקסט במסמך ולשנות לכל הטקסט גופן בלחיצה אחת 

בחרו בסוג הגופן הרצוי -, לאחר שכל הטקסט סומן  Ctrl+Aלחצו על קיצור המקשים 

 כל מתכוןשל לרשימת המצרכים  תבליטיםהוסיפו  .4

לאופן ההכנה של כל מתכון מספור אוטומטיהוסיפו  .5

 קטגוריה של מתכונים:הוסיפו עמוד ריק, בין כל  .6

עמדו בסוף השורה האחרונה, של המתכון מקטגוריה חלבי •

 Ctrl+Enterלחצו על קיצור המקשים  •

 (עשו כך גם ביתר הקטגוריות )בשרי, עוגות •

שמרו את הקובץ .7
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העתקת תמונה מהאינטרנט למסמך וורד

זכויות ניתן להעתיק תמונה מהאינטרנט ולשלבה במסמך וורד )חשוב להקפיד על 

 יוצרים(. כדי להעתיק תמונה נבצע את השלבים הבאים:

נעמוד עם סמן העכבר על התמונה שברצוננו להעתיק .1

 בעכבר לחצן ימנינלחץ על  .2

 העתק תמונהנבחר באפשרות  ,בתפריט שיפתח .3

 נפתח את תוכנת הוורד .4

נציב את סמן העכבר במקום בו נרצה להדביק את התמונה  .5

 בעכבר לחצן ימנינלחץ על  .6

  ןשיפתח נלחץ על האייקובתפריט  .7

 6ל יתרג

 .את דפי האינטרנט עם המתכונים ,לתיקייה בה שמרתם והיכנס .1

 .היכנסו למתכון הראשון .2

 .עמדו עם סמן העכבר על תמונת המתכון .3

 העתק תמונה.ובחרו מהתפריט  לחצן ימנילחצו על  .4

 התוכנה בשורת המשימות( ן)עשו זאת בקלות! בלחיצה על אייקוחזרו לתוכנת וורד  .5

., לחצו לחצן ימני בעכבר ובחרו באפשרות ההדבקה הרצויהעמדו במתכון המתאים .6
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 בשורת המשימות( יקייההת ןלחיצה על אייקו)בחזרו שוב לתיקיית המתכונים  .7

 ליתר המתכונים,  2-7בצעו שוב את שלבים  .8

כך שבכל המתכונים בקובץ הוורד תופיע תמונה מתאימה.

 הוסיפו קרדיט לאתר ממנו לקחתם את המתכון והתמונה. .9

שמרו את הקובץ. .10

יתכן והתמונה תזיז את מיקום הטקסט,

 ☺ותיצור מעט בלאגן בדף

אל דאגה! במפגש הבא נלמד כיצד לסדר זאת
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4מטבח דיגיטלי שעור סדנת 

עיצוב תמונה

שינוי גודל תמונה וגרירת תמונה

את התמונה וכן להזיזה באמצעות ידיות האחיזה הממוקמות סביב  להקטין ולהגדילניתן 

 התמונה. בלחיצה על תמונה תופענה ידיות האחיזה. 

-לקבלת חץ דוגרירת ידיות האחיזה עמדו עם סמן העכבר על ידית האחיזה הרצויה עד 

ידי גרירת ידיות האחיזה כלפי פנים התמונה או כלפי חוץ, ניתן -כיווני בצבע לבן          על

להקטין ולהגדיל אותה.

 

 

כלי תמונות –עיצוב תמונה בעזרת כרטיסייה תלוית הקשר 

עיצוב  -כלי תמונות לאחר הוספת תמונה למסמך תופיע כרטיסייה תלוית הקשר

. הכרטיסייה כוללת אפשרויות מפורטות ומתקדמות לעיצוב תמונה והיא תופיע אובייקט

 נסמן את התמונה.רק כאשר 

הידית  -ידית אחיזה של סיבוב
מאפשרת לסובב את התמונה,

  360בזווית שונות על ציר של 
  מעלות

מגדילות -ידיות אחיזה פינתיות
ומקטינות את התמונה תוך 
 שמירה על יחסי אורך רוחב

  360שונות על ציר של 

מעלות

מגדילות -רוחבידיות אחיזה של 
 ומקטינות את רוחב התמונה

  360שונות על ציר של 

מעלות

מגדילות -ידיות אחיזה של גובה
 360ומקטינות את גובה התמונה

מעלות
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קבוצת התאמה

וכל לשנות את: נקבוצה זו מכילה כלים מתקדמים לעיצוב התמונה. בעזרת כלים אלו 

התמונה, הוספת אפקטים אומנותיים ואף צבעי התמונה, בהירות, חדות, שקיפות של 

  להסיר את רקע התמונה.

תפתח תפריט עם אפשרויות , לחיצה על החץ הקטן ליד כל כפתור

קבוצת סגנונות תמונה

להגדיר גבולות ואפקטים ו קבוצה זו מכילה כלים המאפשרים לשנות את סגנון התמונה
 מיוחדים לתמונה.

בחירה מגלריית הסגנונות

 לצפייה במגוון הסגנונות.על לחצן ההרחבה  צולח

את האפשרות הרצויה מתוך האפשרויות המוצגות בחלון: ובחר
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 גבול תמונה

'וכולקבוע הגדרות למסגרת התמונה כגון  צבע קו, עובי קו, סגנון קו  ניתן .1

 על החלק השמאלי של לחצן  צולח .2

 יוצג חלון עם אפשרויות לעיצוב גבול התמונה: .3

אפקטי תמונה 

ייחודיים  אפקטיםלשדרג את עיצוב התמונה ולהוסיף לתמונה  נוכל אפקטי תמונהבעזרת 
 .ממדי-צל, השתקפות, זוהר, קצוות רכים, מסגרת משופעת וסיבוב תלתכגון 

 על לחצן  צולח .1

המגוונות אפקטיםמבין אפשרויות ה ובחר .2

קבוצת סידור

מכילה כלים המאפשרים להגדיר מיקום וגלישת טקסט לתמונה, לסדר  סידורקבוצה 
 וליישר מספר אובייקטים גרפיים.

המסגרת צבע קובחירת 

המסגרת קו עוביבחירת 

המסגרת קו סגנוןבחירת 

לחיצה על החץ, תפתח 
 וריאציות של כל קטגוריה

26



גלישת טקסט

מכיוון שתמונה הינה אובייקט נפרד המתווסף למסמך, ניתן לקבוע אפשרויות שונות של 
 במסמך ביחס לתמונה.  גלישת הטקסט

תפתח את האפשרויות הבאות: גלישת טקסטבלחצן  לחיצה על החץ הקטן

התמונה תמוקם כתו בשורת הטקסט. אפשרות זו אינה מאפשרת גרירה  -בשורה עם הטקסט .1

חופשית של התמונה במסמך.

 התמונה תמוקם במרכז והטקסט יתפרש סביבה בצורת ריבוע. -ריבוע .2

 הטקסט יוצמד לשולי התמונה בהתאם למיקומה במסמך. -צמוד .3

הטקסט יוצמד לשולי התמונה אך במידה וקיים שטח פתוח בתמונה )לדוגמא, תמונה  -דרך .4

 שאינה בצורת ריבוע( יעבור הטקסט דרך השטח הפתוח.

התמונה תמוקם במרכז והטקסט יתפרש מעל ומתחת לתמונה. -תחתוןועליון  .5

 התמונה תוצג מאחורי הטקסט. -מאחורי הטקסט .6

ה חופשית של רהתמונה תמוקם לפני הטקסט. אפשרות זו מאפשרת גרי -לפני הטקסט .7

התמונה במסמך.

כאשר נסמן תמונה, יופיע כפתור גלישת טקסט לצד גם 

 התמונה

תפריט, ממנו נוכל לבחור את אפשרות לחיצה עליו תפתח  

 הפריסה הרצויה.
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עיצוב שער לחוברת המתכונים 1 רגילת

בשיעור הקודםפתחו את קובץ המתכונים שיצרתם  .1

באופן הבא: הוסיפו עמוד ריק בתחילת הקובץ .2

 (Ctrl+Enter)עמדו בתחילת השורה העליונה בדף הראשון ולחצו על 

שמכם ושם משפחתכם: מתכונים שלהחוברת הקלידו בעמוד שהוספתם:  .3

ושנו את סוג הגופן לגופן כרצונכם שהקלדתם את הטקסט סמנו .4

 48לגודל הגופן  שנו את .5

 האהובים עליכם          אפקטי הטקסטהוסיפו את אחד מ .6

)סמנו את הטקסט ולחצו על  ( מקמו את הטקסט במרכז .7

 בחרו באחת התמונות מעמודי המתכונים, שתרצו שתמש כתמונת שער .8

 את התמונה לעמוד השערהעתיקו  .9

גלישת טקסט "לפני הטקסט" כדי שהתמונה תנוע בחופשיות, הגדירו לתמונה .10

 גלריית הסגנונותסגנון מתמונה בחרו ל .11

 צבע גבולהוסיפו לתמונה  .12

  אפקט אומנותיהוסיפו לתמונה  .13

 /התמונהזכרו! לפני שנבצע פעולה על תמונה או טקסט, קודם נסמן את 

 ורק אח"כ נבחר בפעולה הרצויה טקסטה
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מספור עמוד

 ונבחר בלחצן "הוספה" נלחץ על כרטיסיית"מספור עמוד" כדי להוסיף 

לחיצה על החץ, תפתח תפריט ממנו נוכל לבחור את המיקום הרצוי למספר

 2 תרגיל

 עמדו בעמוד השער .1

 מספר עמודלחצו על לחצן  .2

תחתית העמודבחרו באפשרות  .3

 בחרו באחד מסגנונות המספר .4

עמודצבע 

"צבע עמוד"ונבחר בלחצן "עיצוב"  נלחץ על כרטיסיית צבע רקע לעמודכדי להוסיף 

 לחיצה על החץ, תפתח תפריט צבעים ממנו נוכל לבחור את צבע הרקע הרצוי לנו.

 צבע הרקע שנבחר יופיע בכל העמודים במסמך.
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"גבולות עמוד"ונבחר בלחצן  עיצוב"" כרטיסיית מסגרת לעמוד נלחץ עלכדי להוסיף 

 יפתח החלון הבא:

ניתן להגיע לתיבת הדו שיח של גבולות והצללה, גם דרך האיקון 

)לחיצה על החץ ובחירה באפשרות האחרונה( קבוצת פסקה -בכרטיסיית בית

נבצע שוב את השלבים לבחירת מסגרת, –כדי לשנות מסגרת לעמוד 

 המסגרת החדשה שנבחר תחליף את המסגרת הקיימת.

 בכרטיסייה זו נבחר

נלחץ על 
 "תיבה"

נבחר את 
סגנון הקו 

הרצוי 
 למסגרת

נבחר צבע 
לקו 

למסגרת

נבחר רוחב 
 לקו

במקום קו, ניתן לבחור 
איור גרפי שישמש 

 כמסגרת

תצוגה 
מקדימה 

של 
המסגרת 
 שבחרנו

גבול עמוד
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 3 תרגיל

 צבע עמוד(-)עיצובלעמודי החוברת  צבע רקעהוסיפו  .1

אחת מאפשרויות הגרפיקה בחרו ב החוברת, לעמודי מסגרתהוסיפו  .2

תרגיל מסכם 4תרגיל 

:הוסיפו עמוד נוסף, אחרי עמוד השער .1

(Ctrl+Enter)עמדו בסוף עמוד השער ולחצו על 

מתכונים חלבייםהקלידו בעמוד שהוספתם:  .2

את סוג הגופן לגופן הזהה לגופן בעמוד השער שנו .3

36לגודל הגופן  שנו את .4

)סמנו את הטקסט ולחצו על    ( מקמו את הטקסט במרכז .5

 אפקטי טקסטהוסיפו  .6

המתכונים החלבייםבחרו באחת התמונות מעמודי  .7

 את התמונה לעמוד שיצרתם:העתיקו  .8

תרצו  עמדו במקום בו-העתק""בחרו ב -הלחצן הימני בעכברלחצו על  -)עמדו על התמונה הרצויה

 ובחרו באחת מאפשרויות ההדבקה(-לחצו על הלחצן הימני בעכבר -להדביק את התמונה

גלישת טקסט "לפני הטקסט" כדי שהתמונה תנוע בחופשיות, הגדירו לתמונה .9

גלריית הסגנונותבחרו לתמונה סגנון מ .10

 )רשות(  צבע גבולהוסיפו לתמונה  .11

  אפקט אומנותיהוסיפו לתמונה  .12
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עברו לעמודי המתכונים ובצעו את ההוראות הבאות: .13

 לפני הטקסט-גלישת טקסטהגדירו לתמונות  .14

 אפקט אומנותיהוסיפו לתמונות   .15

 לתמונה סגנון בחרו  .16

)לפני הקטגוריות בשרי, עוגות, סלטים( לעמוד הריק שהוספתם בשיעור הקודם והיכנס .17

 בהתאמה לכל קטגוריה 2-12בצעו את סעיפים  .18

PDFשמירה בפורמט 

?PDFמהו פורמט 

י י-פִּ  Portable Document Format של ראשי תיבות אף-דִּ

 (מסמכים נייד פורמט (בתרגום חופשי

PDF שעובד בכל מערכות ההפעלה, הוא קובץ אוניברסלי. 

מכל מחשב הוניתן לצפיי סוג קובץ זה מאפשר הצגה והדפסה של טקסט באיכות גבוהה

, כאשר אנו יוצרים קובץ בתוכנות אחרות מבלי לשלם עבור תוכנה מיוחדת. )לעומת זאת

בד"כ כדי לצפות בקבצים נדרש להתקין במחשב בתשלום, את אותה התוכנה בה יצרנו 

  את הקובץ(

נפצה מאוד בעולם האינטרנט ולכן מסמכים רבים מפורסמים בתבנית זו. PDFתבנית 
 .זומסמכי הממשלה שמופצים הם בתבנית המאמרים, הטפסים ורוב 

32



 Adobe Acrobat ישנן מספר תכנות והפופולארית היא PDFעל מנת לצפות ב 

Reader .שניתנת להורדה והתקנה חינם 

?PDFכיצד נשמור בפורמט 

 PDF מתוכנת וורד לכדי לשמור מסמך 

מחשב זה -שמור בשם -קובץנבחר בלשונית 

  יפתח החלון הבא:

 5תרגיל 

  PDFשמרו את חוברת המתכונים שלכם, בפורמט  .1

בכונן/ בתיקייה בהם נרצה נבחר 
 לשמור את הקובץ

שם הקובץ: נקליד שם 
 לקובץ

: מתוך הרשימה שמור כסוג
PDFשתפתח נבחר באפשרות 
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