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 הכרות עם התוכנה וסביבת העבודה - 1פרק 

 ליצירת מצגות.היא תוכנה  Microsoftשל חברת PowerPoint תוכנת 

נלמד על הגרסה העדכנית ביותר PowerPoint -קיימות גרסאות שונות לתוכנת ה

 .Office 365הקיימת היום בשוק גרסת 

 כניסה ראשונית לתוכנה 

  לתוכנה, נלחץ על אייקון התוכנה ב"שולחן העבודה" סכדי להיכנ

 PowerPointאם האייקון לא מופיע ב"שולחן העבודה" נכתוב בשורת החיפוש         

 ונלחץ לפתיחת התוכנה.

 בלחיצה על התוכנה יפתח המסך הבא:

 

 מבנה התוכנה

המציג באופן אוטומטי שקופית חדשה (ריקה) עם פתיחת התוכנה יפתח חלון התוכנה 

 :ומוכנה לעבודה

  

 

 

 

 

 

 

 

 בחרנ
אפשרות זו ב

כדי לפתוח 
 מצגת חדשה

 

מקום תוכן . 7
 השקופית

שורת .2
 התפריטים

 שורת הכותרת .1

כפתורי . 5 . סרגל כלים לגישה מהירה4
 סגירה ומזעור

 סרגל . 6

רצועת  .3
הכלים 

 

תצוגה . 8
מוקטנת של 

 השקופיות

 שורת המצב. 10

 פס. 9
גלילה 
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 הסבר בהרחבה:

 התוכנה ושם הקובץ הפתוחמציגה את שם  שורת הכותרת .1

מכילה את כל התפריטים והאפשרויות הקיימות  (הכרטיסיות) שורת התפריטים .2
 בתוכנה

שונה, לחיצה על  רצועת כליםקיימת  תפריטלכל  רצועת הכלים .3
 .תפריט תפתח את רצועת הכלים שלו

 ניתן להסתיר את רצועת הכלים בלחיצה על 3.1
 רצועת הכלים.בקצה השמאלי התחתון של 

כדי להחזיר את רצועת הכלים ולקבע אותה נלחץ על 
ונלחץ על        בקצה השמאלי  -אחד התפריטים

 התחתון של רצועת הכלים.
 מכיל פקודות נפוצות: שמור, בטל, חזור סרגל כלים לגישה מהירה .4

 ניתן להוסיף לסרגל זה פקודות נוספות
 הגדלה, מזעור וסגירת החלוןהקטנה,  כפתורי סגירה ומזעור .5

 לתוכן השקופיתמאפשר שינוי שוליים  סרגל .6

להוסיף טקסט,  ניתןבמקום זה -משטח העבודה שקופיתמקום תוכן ה .7
, תרשימים, אובייקטים SmartArtטבלאות, גרפיקת 

 קישורים-ציור, תיבות טקסט, סרטים, צלילים, היפר
 (עליהם נלמד בהמשך)

 צוגה מוקטנת של השקופיות,תחלונית המציגה  ממוזערותחלונית שקופיות  .8
ומאפשרת מעבר מהיר בין השקופיות ופעולות נוספות 

 על השקופיות

 ולצפות בתוכן השקופיות מעלה ומטה מאפשר לגלול  פס גלילה .9

מידע נוסף על  המאפשר הגדלת תצוגת המסמך ומציג שורת המצב .10
 שקופיתה

 

 פריסת שקופית

 הזו:נקבל את השקופית הראשונה בפריסה כאשר נפתח את תוכנת פאורפוינט, 

 

 

 

 

 

 

הקלדה בתוך שקופית תתאפשר רק  -בשונה ממסמך וורד בו ניתן להקליד בכל מקום בדף

 בתוך תיבת טקסט (מסגרת מקווקות).

 

בה כותרת מסוג  זו פריסה
נשתמש בד"כ להקלדת 
כותרת ראשית וכותרת 

 משנית
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 ת פריסת השקופית:כדי לשנות א

 פריסהנבחר באפשרות  – בית, נלחץ על תפריט על השקופית ם סמן העכברנעמוד ע

  נבחר מהתפריט שיפתח את הפריסה הרצויה

  

 הוספת שקופית

 כל מצגת יכולה להכיל מס' רב של שקופיות, השקופית היא כמו דף במסמך

 עם פריסה רצויה: כדי להוסיף שקופית חדשה

 שקופית חדשה על המיליםלחצו - ביתתפריט  /הוספהלחצו על תפריט  .1

 

 

 

 יפתח התפריט הבא: .2

 

 

 

 

 , לשקופית שתתווסף.ההשקופית הרצויפריסת נבחר את  .3

 פריסה זהה לשקופית הקודמת: כדי להוסיף שקופית חדשה עם

 ביתתפריט  /הוספהלחצו על תפריט . 1

 העליון של הלחצןחלק . לחצו על ה2
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 1תרגיל 

 PowerPoint פתחו את תוכנת ה .1

 :1שקופית  .2

 )                -פריסה-בית( כותרת בלבדמסוג  לפריסההשקופית  פריסתשנו את 

 "צבעים מביעים"עמדו בתוך תיבת הטקסט של הכותרת והקלידו:  .3

 :2שקופית  .4

 )שקופית חדשה -הוספה(הוסיפו שקופית חדשה 

  שקופית כותרתמסוג  פריסהבחרו לשקופית החדשה  .5

 שאפתנות, חיוניות, שמחת חיים ובכותרת המשנית:צבע כתום  בכותרת הראשית:כתבו  .6

  (ראו דוגמה)

 

 

 

 :3שקופית  .7

  לחצו על החלק העליון של הכפתור(  עם פריסה זהה לשקופית הקודמתשקופית נוספת  הוסיפו

 חיים, אהבה, אומץ, כוחובכותרת המשנית:  צבע אדוםכתבו בכותרת הראשית :  .8

-צבע צהובשקופיות)  5לשתי שקופיות נוספות (כך שהמצגת תכלול   7את סעיף בצעו  .9

 שלווה, שלום, רוגע, יציבות. -צבע כחול. אמונה, חכמה, טוב לב

 .2פתוח כהמשך לתרגיל  את הקובץהשאירו  .10

 רותחלונית שקופיות ממוזע

חלונית מימין לשטח העבודה.  ,חלונית השקופיות הממוזערותתוצג לאורך העבודה השוטפת 

לקבל תמונה רחבה של המצגת  תהמאפשר ,תצוגה מוקטנת של שקופיות המצגת ההינזו 

ניתן לבצע פעולות כגון שיכפול שקופית, העתקה והדבקה של שקופיות,  החלוניתכולה. דרך 

 שינוי סדר השקופיות וכדומה.

 

 

 

 שכפול שקופית
חלונית 

השקופיות 
 הממוזערות
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 לשכפלאת השקופית אותה תרצה  חלונית השקופיות הממוזערותבנו סמ •

  .על השקופית לחיצה ימנית צולח •

 שכפל שקופיתמתוך התפריט המקוצר, באפשרות ו בחר •

 

 מחיקת שקופית

 את השקופית אותה תרצה למחוק. חלונית השקופיות הממוזערותב נוסמ •

  .לחיצה ימנית צולח •

 מחק שקופיתמתוך התפריט המקוצר, באפשרות  ובחר •

 

 

 

 חצואת השקופית הרצויה ול נודרך נוספת למחיקת שקופית: סמ

 במקלדת DELETEעל מקש 

 

 שינוי סדר השקופיות

 אותה למיקום הרצוי. ולהזיז וגרר ואת השקופית אותה תרצ נוסמ

 בעכבר. הלחצן השמאליכל זמן גרירת השקופית, לחצו על 

 שחררו את לחיצת העכבר, במקום בו תרצו למקם את השקופית.

 

 הצגת שקופיות

התחתון של שקופיות          (מופיע בחלק הצגת כדי לצפות במצגת שהכנו נלחץ על לחצן 

 )שורת המצבהתוכנה ב

בעכבר כדי לעבור משקופית לשקופית (בהמשך נלמד לבצע זאת  המקש השמאלינלחץ על 

 באופן אוטומטי)

 במקלדת. Escנלחץ על מקש מצב עריכה כדי לחזור ל

 חשוב לדעת!
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 חלונית שקופיות ממוזערותעבודה עם  -2 תרגיל

על השקופית בחלונית  לחצו( במצגת שהכנתם בתרגיל הקודם שנו את סדר השקופיות .1

 את השקופית למקום הרצוי) וגררוהשקופיות הממוזערות 

 כותרת: צבעים מביעים: 1שקופית  •

 צבע כחול: 2שקופית  •

 צבע צהוב: 3שקופית  •

 צבע כתום: 4שקופית  •

 צבע אדום: 5שקופית  •

 שקופית) שכפל -לחצן ימני -השקופית סימוןצבע אדום ( :5שקופית את  שכפלו. 2

 שקופית) מחק -לחצן ימני -השקופיתסימון את השקופית ששכפלתם (מחקו . 3

 וצפו בתוצאה            כדי לעבור לשקופית הבאה, הצגת שקופיות. לחצו על לחצן 4

 לחצו על לחצן שמאלי בעכבר    

 מצב עריכה ל במקלדת וחזרו Escלחצו על מקש . 5

 

 לשונית קובץ 

, היא מכילה פקודות כגון: שמור, פתח, סגור, ביתמופיעה בצמוד לכרטיסיית  קובץלשונית 

  חדש, הדפס וכדומה.

 פתיחת מצגת חדשה. -חדש •

 פתיחת מצגת קיימת. -פתח •

 שנעשו במצגת בזמן עבודה שוטפת. השינוייםשמירת  -שמור •

 המצגת. והגדרת שם מיקום לשמירהשמירת המצגת עם בחירת  -שמור בשם •

 הדפסת המצגת. -הדפס •

 סגירת מצגת. -סגור •
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 שמירת קובץ

 שמור בשם-קובץתפריט על  צולח

 שמירת הקובץ מיקוםממנו נוכל לבחור את   ופיע המסך הבאי

 

 

 , יופיע משמאל המסך הבא:תיקייה המכילה את כל כונני המחשב -"מחשב זה"בלדוגמה בחרנו  

  

 

 

 

 

 

 

 בו נרצה לשמור נבחר את המקום .1

 (כדי שנוכל למצוא אותו בקלות) נקליד את שם הקובץ .2

 לאישור הפעולה נלחץ על שמור .3

 

 

 

 

כל  "שמירה בענן"
 365משתמשי אופיס 

מקבלים מקום 
אחסון על שרת 

, ניתן לשמור החברה
את הקבצים במיקום 

 התפריטיםזה 

בחירת תיקיה/ כונן 
המחשב בהם נוכל 
 לשמור את הקובץ

  

1.רשימת כל הכוננים והתיקיות שנמצאות 
 במחשב זה

נבחר בתיקייה או הכונן בהם נרצה 
 לשמור את הקובץ

אם הרשימה לא מופיעה נלחץ על החץ  

  מעל שם הקובץ   התפריטים

  שם הקובץנקליד את .2

לחיצה על 
תנווט החץ 

לרמה אחת 
 -למעלה
לדוג' 

מתיקיית 
מסמכים 
לתיקיית 
   מחשב זה

  "פריטים אחרונים"
יוצגו התיקיות שעבדנו איתם 
  לאחרונה ונוכל לשמור בתוכם

לאישור  שמורלחץ על נ.3
 הפעולה
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 שוטפת של המסמךשמירת 

אין צורך לתת שוב שינויים, ה בפעם הראשונה והוספנו לתוכ צגתלאחר ששמרנו את המ

 , התוכנה תשמור בשם ובמיקום שבחרנו בפעם הראשונהמיקום הולבחור ל צגתשם למ

 ופעולת השמירה תתבצע בדרך מקוצרת:

 שמור -קובץנלחץ על  .1

   גישה מהירהאו נלחץ על           בסרגל  .2

 

 שמירת המצגת 3תרגיל 

 מסמכים. שמרו את המצגת שהכנתם בתרגילים הקודמים בתיקיית 1

 שמור בשם)-(קובץ +שמכםצבעים מביעיםבשם:  

 . סגרו את המצגת2

צבעים -מסמכים -מחשב זה -פתח-קובץ( , פתחו את המצגתהתוכנה מחדש. פתחו את 3
 )מביעים

  כותרת בלבדת . הוסיפו שקופית נוספת עם פריס4

 סוף. כתבו בכותרת העליונה 5

והשאירו את המצגת פתוחה לתרגיל          מצגת ע"י לחיצה על ב השינויים  . שמרו את6
 הבא
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 טקסטעיצוב 

 עיצוב הטקסט בשקופית, נעשה באופן זהה לעיצוב בתוכנת וורד

  בחר בפקודה הרצויהונ ביתאת הטקסט הרצוי, נלחץ על כרטיסיית  נסמן

 

 

 

 

 

  WordArtקבוצת סגנונות 

המכילה אפשרויות  עיצוב צורהכאשר נלחץ בתוך תיבת הטקסט, תופיע כרטיסיית 

 מתקדמות לעיצוב הטקסט

 

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

  :WordArtתפתח את גלריית סגנונות      על לחצן ההרחבה  

 אפשרות לבחור ממבחר צבעים למילוי האותיות. -מילוי טקסט 

 של קו מיתאר לאותיות. בע, עובי וסגנוןצאפשרות לבחור  -מיתאר טקסט 

צל, השתקפות, אפשרות להוסיף אפקטים עיצוביים כגון:  -אפקטי טקסט 

 . ממדי והמרה-זוהר, מסגרת משופעת, סיבוב תלת

 

 טקסט ועיצוב שקופיות -4 תרגיל

לטקסט אפקטים כך שיתאים לשם הצבע, הוסיפו  במצגת צבע הטקסט שנו את .1

 (זכרו לסמן את הטקסט!) כרצונכם

 בקובץ שמרו את השינויים .2

 אפשרויות
 עיצוב גופן

שינוי סוג גופן, גודל צבע 
 וכדו'

 

 אפשרויות
 פיסקה עיצוב 

יישור הטקסט, הוספת 
 מספור וכדו'
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 עיצוב רקע שקופית - 2פרק 

סגנונות רקע שונים עבור שקופית. את האפשרות לסגנונות רקע ניתן למצוא  לעצבניתן 

 .בכרטיסיית עיצוב שקופית

 

 :לקבלת אפשרויות עיצוב רקע מתקדמות

  רקע. עיצובעל לחצן  לחצו .1

 :עם אפשרויות מילוי שונותיוצג חלון בצד שמאל של התוכנה, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מילוי בצבע אחד -מילוי מלא

 כדי למלא את רקע השקופית בצבע אחיד

 מילוי מלאנבחר באפשרות  .1

 ונבחר בצבע הרצוי דלי הצבענלחץ על  .2

 החל על הכלנבחר באפשרות  .3

 אם נרצה שהרקע הנבחר יופיע בכל השקופיות.

  

למילוי  צבעבחירת 
 הרקע

 מרקם/תמונהבחירת 
 הרקעלמילוי 

 צבעיםבחירת 
למילוי הדרגתי של 

 תבניתבחירת  הרקע
הרקעלמילוי   
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 הדרגתימילוי 

מאפשר יצירת מילוי המתבסס על מספר צבעים המתחלפים ליצירת מילוי  הדרגתימילוי 

הדרגתי. ניתן לקבוע את הצבעים שירכיבו את המילוי ואת המיקום והזווית של החלפת 

 הצבעים.

 מילוי הדרגתי: בחרו באפשרות

 

 

 

 

 

 

 

יפתח חלון עם מעברים מוכנים, מהם נוכל  מעברי צבע מוגדרים מראשכאשר נלחץ על 
 לבחור 

 

 

 

 

 : לינארי, מוקדי, מלבני ונתיב. סוג ההדרגהאפשרות לקבוע את  -סוג •

: לינארי אלכסוני, לינארי ימינה, לינארי כיוון ההדרגהאפשרות לקבוע את  -כיוון •
 שמאלה וכדומה.

 או מרקם תמונהשל מילוי 

כרקע לשקופית, או לבחור מילוי ממגוון עיצובים גרפיים קבועים מראש  תמונהניתן לקבוע 

 .המרקמיםמגלריית 

 :מילוי של תמונה או מרקםעל אפשרות  עמדו .1
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 (עליכם לוודא ששמורות במחשב תמונות) המחשבכדי להוסיף תמונת רקע מ קובץלחצו על 

 

 

 
 
 
 
 

 רשת האינטרנטכדי להוסיף תמונת רקע מ מקווןלחצו על  .2

 
 
 

 

 

 

 

 :םשבחרת תמונת הרקעעם  השקופיתכעת תוצג 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקלידו את שם 
התמונה הרצויה, או 

 בחרו בקטגוריה
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 לחצו על  מרקם מילוי רקע של לבחירת

 בחרו במרקם הרצוי:ו

  

 

 תבניתעם מילוי 

 מראש:עם תבניות קבועות לבחור מילוי  ניתן

 

 

  

לתבנית  צבעבחירת 
 ולרקע
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 תרגול

 עיצוב רקע שקופית -1 תרגיל

 PowerPoint-האת תוכנת  ופתח .1

 :בשקופית הראשונה .2

 משפטים יפים הקלידו:בכותרת הראשית  •

 . שמכםאת  ודיבכותרת משנה הקל  •

 .כותרת בלבדמפריסת  שקופיות  5 יפוהוס .3

 כדלהלן: ודיהקל בכל שקופית .4

 הקוץ של היום, יכול להיות הפרח של מחר. -2שקופית  •

 כדי להגשים, חייבים לחלום. -3שקופית  •

 טעויות זו הוכחה לכך שאתה מנסה. -4שקופית  •

 תחייכו לעולם, הוא יחייך אליכם בחזרה. -5שקופית  •

 רשמו משפט האהוב עליכם. -6שקופית  •

 כרצונכם. עצבו את הטקסט .5

 )         -עיצוב שקופית(כרטיסיית  יות באופן הבאעצבו את רקעי השקופ .6

  מילוי של צבע אחד -מלאמילוי  -1שקופית  •

 (תמונת פרח, צמחייה).  מילוי של תמונה -2שקופית  •

 .מילוי של מרקם -3שקופית  •

 .מילוי הדרגתי -4שקופית  •

 מילוי כרצונכם. -5שקופית  •

 מילוי כרצונכם. -6שקופית  •

 וצפו בתוצאה          הצגת שקופיתלחצו על לחצן  .7

 את הקובץ שמרו וסגרו .8
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 ת נושאוערכ

. היתרון בשימוש בערכת וכו'ערכת הנושא כוללת עיצוב קבוע מראש לגופן, רקע, גרפיקה 

נושא הוא האפשרות להחיל הגדרות עיצוב שונות, בבת אחת, לקבלת מצגת מקצועית. את 

 ערכת נושא ניתן למצוא בכרטיסיית עיצוב שקופית.האפשרויות לקביעת 

 

 .חץ הרשימה בפינה השמאלית התחתונה של חלון ערכות הנושא לחצו על  .1

 יוצג חלון עם מגוון ערכות נושא לבחירה:

 

 את ערכת הנושא הרצויה. ובחר .2

 השקופיות יעוצבו בהתאם לערכת הנושא שנבחרה:

 :אחרי      :לפני

   

 
 

 .Officeעל מנת להסיר ערכת נושא יש לבחור בערכת נושא 

 

 

 לדעת!חשוב 
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 תרגול

 ערכת נושא -2 תרגיל

 PowerPoint-האת תוכנת  ופתח .1

 :בשקופית הראשונה .2

 הליכה בטוחה על המדרכה הקלידו:בכותרת הראשית  •

 מפריסת כותרת בלבד. שקופיות 3 יפוהוס .3

 כדלהלן: ודיהקל בכל שקופית .4

 צעדו תמיד על המדרכה, רחוק מהכביש -2שקופית  •

צעדו רחוק מן הכביש, עם הפנים לכיוון -בדרך ללא מדרכה -3שקופית  •

 התנועה.

בשעות החשכה לבשו בגדים בהירים והצמידו  -שמרו על נראות -4שקופית  •

 מחזירי אור לבגד.

 כרצונכם. עצבו את הטקסט .5

 )עיצוב שקופית(כרטיסיית  למצגת ערכת נושאבחרו  .6

 את הקובץ. שמרו וסגרו .7
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 תמונה -3 פרק

תמונות או לבחור מתוך המאגר העצום של  קובץ קיים במחשבמתוך  תמונה ניתן להוסיף

ניתן למצוא תמונות מקוונות מאו  תמונה מקובץ. את האפשרות להוסיף מהאינטרנט

 .תמונותבקבוצת  הוספהבכרטיסיית 

 

 

 הוספת תמונה מקובץ

  תמונות על לחצן לחצו .1

 יוצג חלון המציג את תיקיות המחשב:

 

 להוסיף. כםאת התמונה שברצוננו לתיקייה הרצויה וסמ וסייר .2
 .הוסףעל  צולח .3

 

 מקוונות תמונותמהוספת תמונה 

 ניתן לבחור תמונות ממאגר עצום של תמונות באינטרנט.

  תמונות מקוונותעל לחצן  לחצו .1
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  :תמונותהיוצג חלון לבחירת 

  

 פי מילת חיפוש, ולאתר תמונות רבות.-ניתן לבצע חיפוש על

 מילת חיפוש רצויה. ודיהקל .2
 .Enterעל מקש  לחצו .3
 גללו למטה ולמעלה וסמנו את התמונה הרצויה. .4
 .הוסףלחצו על  .5

 

 עיצוב תמונה

 שינוי גודל תמונה וגרירת תמונה

ניתן להקטין ולהגדיל את התמונה ולהזיזה באמצעות ידיות האחיזה הממוקמות סביב 

 התמונה. בלחיצה על תמונה יופיעו ידיות האחיזה. 

-עם סמן העכבר על ידית האחיזה הרצויה עד לקבלת חץ דו דולגרירת ידיות האחיזה עמ

ידי גרירת ידיות האחיזה כלפי פנים התמונה או כלפי חוץ, ניתן -. עלכיווני בצבע לבן 

 להקטין ולהגדיל אותה.

 

 

 

 

 

 

 

תמונה  חיפושביצוע 
 פי מילת חיפוש-על

 ידיות אחיזה פינתיות
יקטינו ויגדילו את 

התמונה באופן יחסי 
 בהתאם לגובה ורוחב

 ידיות אחיזה של רוחב
התמונה יקטינו 
ויגדילו את רוחב 

 התמונה

  בידית אחיזה של סיבו
הידית מאפשרת לסובב את 

התמונה בזווית שונות על ציר של 
 מעלות  360
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ידי גרירה. על מנת להזיז את התמונה יש -ניתן להזיז את התמונה ממקום למקום על

התמונה עד לקבלת סמן בצורת ארבעה חיצים ולגרור את  במרכזלעמוד עם סמן העכבר 

 התמונה למיקום הרצוי.

  

 

 

 

 תרגול

 1תרגיל 

 PowerPoint-האת תוכנת  ופתח .1

 מצגת ריקהבחרו באפשרות  .2

 ריקפריסת השקופית לשנו את  .3

 תמונות/מקוונות)-(הוספה תמונות 3הוסיפו   .4

 את התמונות לגדלים שונים הגדילו והקטינו .5

 את הקובץ. שמרו וסגרו .6

 

 כרטיסיית תבנית תמונהעיצוב תמונה בעזרת 

הכרטיסייה כוללת אפשרויות  תבנית תמונהלאחר הוספת תמונה למסמך תופיע כרטיסייה 

 מפורטות ומתקדמות לעיצוב תמונה והיא תופיע רק בסימון תמונה.

 

 קבוצת התאמה

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

 . אפקטים אומנותייםוהוספת  תמונההשל  שקיפות, חדות, בהירות, התמונה
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 סגנונות תמונהקבוצת 

 גבולות ואפקטים להגדיר סגנון התמונה,קבוצה זו מכילה כלים המאפשרים לשנות את 

 מיוחדים לתמונה.

 

 בחירה מגלריית הסגנונות •

 לצפייה במגוון הסגנונות. לחצן ההרחבהעל  צולח .1

 את האפשרות הרצויה מתוך האפשרויות המוצגות בחלון: ובחר .2

 

 גבול תמונה  •

 וכדומה. סגנון קו, עובי קו, צבע קואפשרות לקבוע הגדרות למסגרת התמונה כגון  

  .גבול תמונה על החלק השמאלי של לחצן לחצו .1

 ממנו נוכל לבחור צבע למסגרת התמונה. חלוןיפתח 

 אפקטי תמונה  •

צל, השתקפות, זוהר, קצוות רכים, מסגרת משופעת וסיבוב אפקטים ייחודיים כגון  הוספת

 ממדי.-תלת

 . אפקטי תמונהעל לחצן  צולח .1

  מבין אפשרויות האפקטים המגוונות: ובחר .2

          

  

 

לחיצה על החץ תפתח 
 את אפשרויות האפקט
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 תרגול

 2 תרגיל

 "תמונה שווה אלף מילים"פתחו את הקובץ  .1

 )הוספהמתאימה לשקופית הראשונה (כרטיסיית  הוסיפו תמונה .2

 תבנית תמונהאת התמונה שהוספתם, לחצו על כרטיסיית  סמנו .3

 לתמונה אפקט אומנותיובחרו                              אפקטים אומנותייםלחצו על 

 כותרת בלבדשנו את הפריסה ל השנייהבשקופית  .4

 תיאור של התמונההקלידו בכותרת   •

 תבנית תמונהלחצו על כרטיסיית  סמנו את התמונה .5

 גלריית הסגנונותבחרו סגנון לתמונה מ .6

 

 

 אפקטים 3הוסיפו לפחות  .7

 השקופיותבצעו זאת לכל יתר  .8

 )עיצוב שקופיתלשקופיות המצגת (כרטיסיית ערכת נושא בחרו רקע  .9

 

 

 "תמונה שווה אלף מילים+שמכם"שמרו את הקובץ בשם  .10

 הפעילו את המצגת          וצפו בתוצאה .11

 במקלדת Escחזרו למצב עריכה בלחיצה על  .12
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 רעיונות עיצובלחצן 

כשמו כן רעיונות עיצוב, אפשרות מדהימה ליצירת עיצוב תמונות בקלות וזאת ע"י הלחצן 

עיצוב ניתן למצוא בכרטיסיית זו אפשרות הוא, נותן מס' אופציות לשדרוג עיצוב התמונות. 

 .Designerבקבוצת  שקופית

 הוסיפו תמונה/מס' תמונות לשקופית.  .1

 

  .רעיונות עיצובלחצו על לחצן  .2

 :שונות לעיצוב התמונותיוצג חלון עם אפשרויות משמאל לשקופית 

 

 בחרו בעיצוב כרצונכם. .3

 2כהמשך לתרגיל   3 תרגיל

 במצגתשקופית הראשונה עמדו על ה .1

 )עיצוב שקופית(כרטיסיית  רעיונות עיצובלחצו על לחצן  .2

 בחרו את אחד מהרעיונות המוצעים .3

 בקובץ שמרו את השינויים .4

 התוכנהאת סגרו  .5
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 צורות ומעברים 4פרק 

ניתן להוסיף אובייקט מסוג צורה לשקופיות ממבחר רב של צורות שונות. לאחר הוספת 

הצורה ניתן לעצב אותה, לשנות את גודלה, להקליד טקסט בתוכה ועוד. את האפשרות 

 .איוריםבקבוצת  הוספה להוסיף צורה ניתן למצוא בכרטיסיית

 

 

 

 

 הוספת צורה

 לחצו על לחצן צורות  .1

 יוצג חלון עם מבחר צורות שונות, מחולק לקטגוריות:

 

 את הצורה הרצויה. ובחר .2

את הסמן ליצירת הצורה על  רו, גרסמן העכבר הפך לסימן פלוס שחור  .3

 השקופית.
 

גרירת הסמן הראשונית אינה קובעת את גודל הצורה באופן קבוע, ניתן 

 גודל הצורה גם בשלב מאוחר יותר.לשנות את 

 

 

 

 !חשוב לדעת
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 שינוי גודל צורה וגרירת צורה

 ידיות האחיזהאת הצורה ולהזיזה באמצעות  להקטין ולהגדילניתן בדומה לתמונה, 

 הממוקמות סביב הצורה. בלחיצה על הצורה יופיעו ידיות האחיזה. 

לסובב את הצורה בזווית במרכז החלק העליון תופיע ידית האחיזה של סיבוב המאפשרת 

 מעלות  360שונות על ציר של 

 

 כרטיסיית עיצוב צורהעיצוב צורה בעזרת 

 

 

כוללת כלים לאפשרויות עיצוב סגנון הצורה מתוך גלריית סגנונות או  סגנונות צורהקבוצת 

 בהתאמה אישית של מילוי, מתאר ואפקטים.

 

 בחירה מגלריית סגנונות

 לצפייה במגוון הסגנונות. לחצו על לחצן ההרחבה  .1

 את האפשרות הרצויה מתוך האפשרויות המוצגות בחלון: ובחר .2

 מילוי צורה

ניתן למלא צורה באופנים שונים: בצבע אחד, בתמונה, במילוי הדרגתי של מספר צבעים 

 ומרקם.

  של לחצן מילוי צורה  החלק השמאליעל  צולח

 אפשרויות למילוי צורה:יוצג חלון עם 

 

 

מילוי הצורה .1
, מתוך צבע אחדב

מגוון הצבעים 
 המוצע

מילוי הצורה .2
תמונהב  

מילוי הצורה .3
מילוי הדרגתיב  

רקםמבמילוי הצורה .4  
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 אפקטים של צורה

מאפשרים לשדרג את עיצוב הצורה ולהוסיף לצורה אפקטים  כלי העריכה המתקדמים

 ממדי.-צל, השתקפות, זוהר, קצוות רכים, מסגרת משופעת וסיבוב תלתייחודיים כגון 

  אפקטים של צורהעל לחצן  צולח .1

 מבין אפשרויות האפקטים המגוונות: ובחר .2

הוספת צורה, מילוי צורה, מיתאר צורה, ת וניתן למצוא את אפשרוי           

 .ציור, קבוצת ביתגם בכרטיסיית אפקטים של צורה 

 

 

 תרגול

 1תרגיל 

 "משפטים חכמים"פתחו את הקובץ  .1

 מילה מודגשת באדוםבכל שקופית מופיעה פתגם עם  .2

 הוסיפו את הצורה המתאימה למילה .3

 

 של צבע/ תמונה/ מרקם מילויסמנו את הצורה ובחרו לה  .4

  לכל צורה בחרו מילוי שונה

 צבע מתארבחרו  .5

 אפקטים 3הוסיפו לפחות  .6

 "משפטים חכמים+שמכם"שמרו את הקובץ בשם  .7

 השאירו את הקובץ פתוח לצורך המשך התרגיל .8

 

 

 !חשוב לדעת
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 שכפול צורה

 במקלדת.  ctrl מקשונלחץ על  נסמן את הצורהכדי לשכפל צורה 

מקש  נזיז את הצורה בעזרת העכבר למקום הרצוי, תוך כדי החזקת סימן +יופיע על הצורה 

ctrl   .לחוץ 

 

 1כהמשך לתרגיל  2תרגיל 

 במקלדת ctrlע"י לחיצה על מקש  ,את הצורות שהוספתם לשקופיות שכפלו .1

 שנו את גודלם ומקמו אותם על פני השקופיות. .2

 לשקופיות צבע רקעבחרו  .3

 דוגמה

 

 

 

 

 

 

 שמרו את השינויים בקובץ .4
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 בין שקופיות מעבר

כך שהמעברים יהיו מעניינים ויהפכו את המצגת  מעברים בין שקופיותניתן להגדיר 

. מעבריםלמקצועית ונעימה. את אפשרויות להגדרת מעברים ניתן לראות בכרטיסיית 

כרטיסייה זו מכילה פקודות להגדרת מעבר בין שקופיות כגון אפקט המעבר, צליל המעבר, 

 מהירות המעבר וכדומה.

 

 הוספת מעבר לשקופית

 את אחת השקופיות במצגת. נוסמ .1

 מעבריםלחצו על כרטיסיית  .2

 רשימה של אפשרויות המעברים בקצה הץ חלחצו על ה .3

 מעברים שונים:יוצג חלון עם 

 

 

 אפשרות הרצויה.ב ובחר .4

 .החל על הכלעל לחצן  לחצו, על כל המצגתלהחלת המעבר שנבחר  .5

 אפשרויות אפקט למעבר

 שנבחר. מעברמאפיינים לניתן להוסיף אפקטים ולקבוע 

  על לחצן אפשרויות אפקט. לחצו .1

 :את האפשרות הרצויה ומתוך התפריט שנפתח, בחר .2

 

 אפשרויות האפקט ישתנו בהתאם למעבר שנבחר
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 תזמון מעברים

ניתן לקבוע הגדרות נוספות למעברים כגון צליל בזמן המעבר, משך זמן המעבר בין 

השקופית. ניתן לראות את אפשרויות תזמון המעברים שקופית לשקופית ואופן קידום 

 בקבוצת תזמון.

 אפשרות לקבוע צליל בזמן מעבר בין שקופית לשקופית:  -צליל

 

 .שנבחר משך זמן המעבר -משך זמן

אפשרות להחיל את הגדרות המעברים ואת הגדרות התזמון  -החל על הכל

 על כל השקופיות במצגת.

אפשרות לסמן כי שקופית תעבור בעת לחיצת עכבר,  -קדם שקופית

אפשרות לקבוע כי שקופית תעבור לאחר זמן מסוים. ניתן לקבוע את שתי ההגדרות 

 והאפשרות שתופעל קודם היא זו שתעביר את השקופית.

 3תרגיל 

 וילונותמעבר מסוג  למצגת ה"משפטים החכמים"  הוסיפו .1

 שניות 3אחרי באופן אוטומטי שהשקופיות יעברו הגדירו  .2

 כדי שהמעבר יופיע בכל שקופיות המצגת החל על הכללחצו על  .3

 את השינוייםשמרו  .4

 סגרו את התוכנה  .5
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 3יל תרג

 PowerPoint-האת תוכנת  ופתח .1

 מפריסת כותרת בלבד. שקופיות ריקות 4 יפוהוס .2

 .כםלבחירתערכות הנושא לשקופיות עיצוב רקע מ ובחר .3

 

 

 . עצה חכמה לחייםבכל שקופית  ודיהקל .4

 מעברים: .5

 . כםלה מעבר כרצונ וובחר 1על שקופית  צולח •

  שניות. 4לאחר  מעבר אוטומטי וריהגד •

 מעבר שונה. ליתר השקופיות ובחר .6

  .את המצגת וליהפע .7

 .את הקובץ שמרו וסגרו .8
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 הנפשות - 5פרק 

טקסט, צורה, תמונה וכדומה. הנפשה יוצרת אפקט של תנועה ניתן להוסיף הנפשות על 

חלקה וזורמת בזמן הצגת המצגת. את אפשרויות ההנפשה ניתן לראות בכרטיסיית 

 הנפשות.

 

 

 כרטיסיית הנפשות כוללת את הקבוצות הבאות: 

  .השקופיתתצוגה מקדימה של הנפשת  - תצוגה מקדימה •

  להנפשה מותאמת אישית. אפשרויותקבוצה זו מכילה  - הנפשות •

 קבוצה זו מכילה פקודות מתקדמות להנפשה מותאמת אישית.  - הנפשה מתקדמת •

 במצגת. הנפשותקבוצה זו מכילה פקודות לתזמון וארגון  - תזמון •
 

 הוספת הנפשה

 הנפשה. פתהוסלאת האובייקט  סמנו .1

 .אפשרויות ההנפשההרשימה של       חץלחצו על  .2

 יוצג חלון עם אפשרויות הנפשה שונות:

 

 הרצוי. ההנפשה באפקט ובחר .3

 את האובייקט הרצוי. סמנולהוספת הנפשה נוספת על אותו אובייקט,  .4

 הוסף הנפשה על לחצן לחצו   .5

 באפקט ההנפשה הרצוי. ובחר .6
 

 אובייקט,הלהסרת הנפשה מ

  מתוך חלון אפשרויות ההנפשה את אפשרות ללא ובחר 

 

 חשוב לדעת!
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 אפשרויות אפקט להנפשה

 ניתן להוסיף אפקטים ולקבוע מאפיינים להנפשה שנבחרה.

 אפשרויות אפקטעל לחצן  לחצו .1

 :את האפשרות הרצויה בחרומתוך התפריט שנפתח,  .2

 

 
 

הנפתחות בתפריט, משתנים בהתאם הסמל על לחצן אפשרויות אפקט והאפשרויות 

 להנפשה שנבחרה.

 

 תרגול

 1תרגיל 

 שהכנתם בשיעור הקודם "משפטים חכמים"מצגת את  ופתח .1

 הנפשותלחצו על כרטיסיית  .2

 יםלמשפט ת כניסהוהנפשהוסיפו  .3

 

 

 

 לצורות ת הדגשהוהנפשהוסיפו  .4

 

 

 

 האפקט וכדו'כדי לשנות את כיוון            אפשרויות אפקט השתמשו בלחצן .5

 שמרו את הקובץ  .6

 הפעילו את המצגת  .7

 ., כדי להפעיל את ההנפשותסמן העכברלחצו על  .8

 וחזרו למצב עריכה.  Escלחצו על .9

 חשוב לדעת!
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 תזמון הנפשה

ניתן לקבוע הגדרות נוספות להנפשה כגון זמן ההנפשה, לאחר כמה זמן תתחיל ההנפשה, 

 .תזמוןאופן הפעלת ההנפשה וכדומה. ניתן לראות את אפשרויות תזמון ההנפשה בקבוצת 

 

 אפשרות לקבוע כיצד תופעל ההנפשה:  -התחלה •

 .בלחיצת עכברההנפשה תופעל  -בעת לחיצה -

שמופעלת ההנפשה הקודמת  באותו זמןההנפשה תופעל  -עם הקודם -

 ברצף.

 ההנפשה תפעל לאחר שמופעלת ההנפשה הקודמת ברצף. -אחרי הקודם -

 משך הזמן ההנפשה בזמן התרחשותה. -משך זמן •

משך הזמן להשהיה עד שתופעל ההנפשה לאחר ההנפשה הקודמת  -זמן השהייה •

 ברצף.

 מיקום ההנפשה ברצף הכולל. אפשרות לשנות את -העבר אחרי\העבר לפני •

 2תרגיל 

  "כיתה"את הקובץ  ופתח .10

 :1בשקופית מס'  .11

 .כרצונכם כניסההנפשות  כיתובל ובחר •

 אחרי הקודם.התחלה:  וריהגד •

 :2בשקופית מס'  .12

 לפי הסדר הבא: הדגשההנפשת  ובחר •

 שלטים .א

 ריהוט .ב

 יםתלמיד .ג

 מורה .ד

 אחרי הקודם.התחלה:  וריהגד •
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 :3בשקופית מס'  .13

 .כםכרצונ יציאההנפשות  לכיתוב ולצורות ובחר •

 עם הקודם.התחלה:  וריהגד •

 לכל השקופיות. מעבר אוטומטי ובחר .14

 

 את המצגתהפעילו  .15

 את הקובץ. שמרו וסגרו .16

 

 נתיבי תנועה -3 תרגיל

  "נתיבי תנועה"את הקובץ  ופתח .1

 .הנפשות נתיבי תנועההוסיפו לכל האובייקטים בשקופיות  .2

 

 

 

 

 לכל השקופיות. אוטומטימעבר  ובחר .3

 את הקובץ. שמרו וסגרו .4
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 מברשת הנפשה, הוספת שמע – 6פרק 

 מברשת הנפשה 

מברשת ההנפשה מאפשרת להעתיק את הגדרות ההנפשה מכל אובייקט בשקופית 

לאובייקט אחר (כפי שניתן להעתיק עיצוב בעזרת מברשת עיצוב) וכך, ניתן לחסוך זמן רב 

 המצגת.בעיצוב 

 הגדרות ההנפשה.את  להעתיק תרצוממנו  את האובייקט סמנו .1

  מברשת הנפשהעל לחצן  לחצו .2

 את הגדרות ההנפשה. להחיל תרצועליו  את האובייקט סמנו .3
 

ולחיצה של אובייקט, סימון חד פעמי תפעיל את הפקודה ל לחיצה אחת

יציאה ממצב של  - פעילה באופן קבועתשאיר את הפקודה  כפולה

 מברשת הנפשה תתבצע לאחר שחרור לחצן הפקודה.

 

 תרגול

 2 תרגיל

 "פרחים"הקובץ את  ופתח .1

 ) הגדילו והקטינוctrl(לחיצה על  פעמים 10את הפרח עוד  שכפלו .2

 מקמו את הפרחים במיקומים שונים על הדשא .3

 הקצה התחתון מ ניגוב: הנפשת כניסהבחרו לאחד הפרחים  .4

 

 

 

 אחרי הקודםהגדירו תזמון:  .5

  + שקיפותהנפשת הדגשה: מתנדנדהוסיפו  .6

  ולכותרת ליתר הפרחים הנפשהמברשת ההעתיקו את ההנפשה בעזרת  .7

 וצפו בתוצאה הפעילו את המצגת .8

 מתאימה הוסיפו כותרת Esc)( חזרו למצב עריכה .9

 יחה"בשם: "פר שמרו את הקובץ .10

 חשוב לדעת!
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 שמעהוספת 

ניתן להוסיף שמע למצגת כגו' שירים וקטעי קול, את אפשרות הוספת השמע ניתן לראות 

 מדיה-הוספהבכרטיסיית 

 

 

 תהליך הוספת שמע

  שמעובחרו ב מדיה על לחצו, הוספהבכרטיסיית  .1

 שמע במחשב שליאת האפשרות  ומתוך התפריט שנפתח, בחר .2

 

 :את השמע הרצוי מתוך התיקייה ובחר .3

 

 אישור.לחצו על  .4

  בשקופית יוצג אייקון השמע ה,הוספהלאחר 

   תבנית שמע, הפעלההשמע, יתווספו לתפריט שתי כרטיסיות  ןכאשר נסמן את אייקו

 

 נוכל לעצב את סמל השמע. -תבנית כרטיסייתב

 נגדיר הגדרות שונות הקשורות לתזמון ועריכת השמע.   הפעלה בכרטיסיית
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 השמע ןהסתרת אייקו

ונבחר  כרטיסיית הפעלהבזמן הפעלת המצגת נלחץ על  השמע ןלהסתיר את אייקוכדי 

 באפשרות 

 הפעלה אוטומטית

הפעל על  כרטיסיית הפעלהב כדי שהשמע יפעל באופן אוטומטי בעת הפעלת המצגת נלחץ

  באופן אוטומטית באפשרוונבחר 

 

 

 הפעלה לאורך כל השקופיות

 נלחץ על  כדי להפעיל את השמע ברציפות לאורך כל השקופיות ברקע

 

 תרגול

 שמע-1תרגיל 

 מעברים: .1

  "זהב"את הקובץ  ופתח .1

 .שניות 4לאחר אותו באופן אוטומטי  וריוהגד מעבר ובחר .2

 

 

 החל על הכל.: ובחר .3

 הנפשות: .2

 :1בשקופית מס'  •

 .כםכרצונ הנפשות כניסה ובחר .א

 .אחרי הקודםהתחלה:  וריהגד .ב

 :2בשקופית מס'  •

 .כםכרצונ הנפשות יציאה ובחר .א

 .אחרי הקודםהתחלה:  וריהגד .ב
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 :4-8לשקופיות  •

 אך ורק לחוצים לפי כללי החציה.כרצונכם  ההנפש ובחר .א

 שמע .3

 .מנגינה הוסיפו בשקופית הראשונה שיר/ •

 השמע ןהסתירו את אייקו •

  מתחילת המצגת עד סופה באופן אוטומטיברקע כי השיר יפעל  וקבע •

 את הקובץ. שמרו וסגרו •

 

 היופי הפנימי 2תרגיל 

 פתחו את תוכנת פאורפוינט .1

 כותרת בלבדשקופיות מפריסת  5הוסיפו  .2

 היופי הפנימיהקלידו: - 1שקופית  .3

 לא בשקיעההקלידו: -2שקופית  .4

 לא בזריחההקלידו:  -3שקופית  .5

 לא במראה הים הזוהרהקלידו:  -4שקופית  .6

 היופי הוא בליבנו פנימההקלידו:  -5שקופית  .7

 (אסתר קל) לא בשום מקום אחרהקלידו:  -6שקופית  .8

 מתאימה לכל שקופית הוסיפו תמונה .9

 

 

 

 

רעיונות -(עיצוב שקופית ובחרו עיצוב לשקופית          רעיונות עיצובלחצו על  .10

 עיצוב)

 לתמונות ולטקסט הנפשותהוסיפו  .11

 מעבריםהוסיפו  .12

 תולאורך השקופישיתנגן שיר הוסיפו  .13

  "היופי הפנימי+שמכם"שמרו את המצגת בשם  .14
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 טיול בעולם מטלת סיכום -7פרק 

 PowerPoint-האת תוכנת  ופתח .1

 שקופית ראשונה: .2

 טיול בעולם: ודיבכותרת ראשית הקל •

 מכם הפרטי+משפחהש מגישה/ה: בכותרת המשנה הקלידו •

כך שיטוס  נתיב מותאם אישיתהגדירו לו הנפשה של  מטוסהוסיפו תמונה של  .3

 לאורך השקופית 

 כותרת בלבד תשקופיות בפריס 5 יפוהוס .4

 צרפת : כתבו בכותרת 2שקופית  •

 אמריקה: כתבו בכותרת 3שקופית  •

 יוון: כתבו בכותרת 3שקופית  •

 רוסיה: כתבו בכותרת 3שקופית  •

 שוויץ: כתבו בכותרת 3שקופית  •

 איטליה: כתבו בכותרת 3שקופית  •

  אפקטיםעצבו את הטקסט בכל שקופית, הוסיפו לו  .5

 " או מתמונות מקוונותטיול בעולםמתאימה לכל ארץ מתיקיית " תמונההוסיפו  .6

 תבנית תמונהטיסיית עצבו את התמונות עם הכלים בכר .7

 

 

 לעיטור השקופיותצורות הוסיפו  .8

 )עיצוב שקופית(כרטיסיית  ערכות נושאמסוג רקע הוסיפו  .9

 לשקופיותמעברים הוסיפו  .10

 לטקסטים ולתמונות הנפשותהוסיפו  .11

 שיתנגן לאורך השקופיות שירהוסיפו  .12

 טיול בעולם+שמכםשמרו את הקובץ בשם  .13

 הפעילו את המצגת             וצפו בתוצאה  .14

 את הקובץ. סגרו .15

 

 


