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 הכרות עם התוכנה וסביבת העבודה - 1פרק 

ערכה מקיפה של תמספקהיא תוכנה ה Microsoftשל חברת PowerPoint תוכנת 

 תכונות לעיצוב ולהצגת המידע שלך כדי לסייע לך להפיק מצגות בעלות מראה מקצועי.

נלמד על הגרסה העדכנית ביותרPowerPoint -קיימות גרסאות שונות לתוכנת ה

.Office 365הקיימת היום בשוק גרסת 

 לתוכנהכניסה ראשונית  

  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

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

 :ומוכנה לעבודה

 

 בחרנ
אפשרות זו ב

כדי לפתוח 
 מצגת חדשה

מקום תוכן . 7
 השקופית

שורת .2
 שורת הכותרת .1 התפריטים

כפתורי . 5כלים לגישה מהירה. סרגל 4
 סגירה ומזעור

סרגל . 6

רצועת  .3
הכלים 

תצוגה . 8
מוקטנת של 

 השקופיות

 שורת המצב. 10

 פס. 9
גלילה
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 פריסת שקופית

 מסוג כותרת.נקבל את השקופית הראשונה בפריסה כאשר נפתח את תוכנת פאורפוינט, 

 כדי לשנות את פריסת השקופית:

 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

 , לשקופית שתתווסף.ההשקופית הרצויפריסת את  בחרו .2

 פריסה זהה לשקופית הקודמת: כדי להוסיף שקופית חדשה עם

 חלק העליון של הלחצן. לחצו על ה1

 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)
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 :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

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

 .2פתוח כהמשך לתרגיל  את הקובץהשאירו  .10

 חלונית שקופיות ממוזערות

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

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

שיכפול ב לחיצה ימנית על השקופית ולבחור ע"י ניתן לבצע פעולות החלוניתכולה. דרך 

 .בחלונית זו סדר השקופיותבשינוי  . ניתן גם לבצעשקופית, העתקה והדבקה של שקופיות

 עבודה עם חלונית שקופיות ממוזערות -2 תרגיל

 נתם בתרגיל הקודם:שנו את סדר השקופיות במצגת שהכ .1

 כותרת: צבעים מביעים: 1שקופית 

 צבע כחול: 2שקופית 

 צבע צהוב: 3שקופית 

 צבע כתום: 4שקופית 

 צבע אדום: 5שקופית 

 שכפל שקופית) -לחצן ימני -צבע אדום (סימון השקופית -5שכפלו את שקופית . 2

 שקופית)מחק  -לחצן ימני -. מחקו את השקופית ששכפלתם (סימון השקופית3
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 שמירת קובץ

 שמור בשם-קובץתפריט על  צולח .1

 לשמור תרצובו  את המקום בחרו .2

 למצוא אותו בקלות) שתוכלו(כדי  את שם הקובץ הקלידו .3

 לאישור הפעולה על שמור לחצו .4

 שמירת המצגת 3תרגיל 

 מסמכים. שמרו את המצגת שהכנתם בתרגילים הקודמים בתיקיית 1

 צבעים מביעיםבשם:  

 . סגרו את המצגת2

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

 כותרת בלבדת פריס. הוסיפו שקופית נוספת עם 4

 סוף. כתבו בכותרת העליונה 5

 . שמרו את המצגת ע"י לחיצה על 6

 טקסטעיצוב 

מכיוון שעיצוב טקסט בתוך תיבת טקסט זהה לעיצוב טקסט במסמך רגיל ניתן לעצב אותו 

 . ביתהנמצאות בכרטיסיית  עיצוב גופן, עיצוב פסקה ואפשרויות עריכהגם דרך אפשרויות 

 אפשרויות
 עריכה

 אפשרויות
 עיצוב גופן

 אפשרויות
 פיסקהעיצוב 
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WordArtקבוצת סגנונות 

, לבחור סוג מיתאר, סוג מילוי, להוסיף אפקטים אומנותייםולקבוע  לעצב את הטקסטניתן 

. את אפשרויות עיצוב הללו ניתן למצוא בכרטיסייתWordArtשל  סגנונות גלרייתמתוך 

עיצוב צורה, קבוצת סגנונות WordArt. שים לב, כרטיסייה זו תופיע רק במידה 

ועמדתם במקום כלשהו בתיבת הטקסט. 

 רגולת

 טקסט ועיצוב שקופיות -4 תרגיל

.PowerPointאת תוכנת  ופתח.1

 :בשקופית הראשונה .2

 "שבוע טוב".  ודיבכותרת הראשית הקל •

 .כםאת שמ ודיבכותרת משנה הקל •

 .כותרת בלבדמפריסת  שקופיות  7 יפוהוס .3

 כדלהלן: ודיהקלבכל שקופית 

 יום ראשון -2שקופית  .4

 יום שני -3שקופית 

 יום שלישי -4שקופית 

 יום רביעי -5שקופית 

 יום חמישי -6שקופית 

 יום שישי -7שקופית 

 שבת שלום – 8שקופית 

 לסוף המצגת ע"י גרירה. 1את שקופית מספר  וריהעב .5

 .כםאת הטקסט כרצונ ועצב .6

 המילים "שבוע טוב" כך:את  ובשקופית האחרונה עצב .7
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 צבע כתום •

 36גודל  •

 , השתקפות.המרה טקסט: אפקט •

 את הקובץ.  רושמ .8

 טקסט ועיצוב שקופיות -5 תרגיל

PowerPointאת תוכנת  ופתח.1

 :בשקופית הראשונה .2

 "עונות השנה".  ודיבכותרת הראשית הקל •

 .כםאת שמ ודיבכותרת משנה הקל •

 מפריסת כותרת בלבד שקופיות  4 יפוהוס .3

 כדלהלן: ודיהקלבכל שקופית 

 חורף -2שקופית 

 קיץ -3שקופית 

 סתיו -4שקופית 

 אביב -5שקופית 

 את השקופית הראשונה לסוף המצגת ע"י גרירה. וריהעב .4

 את הטקסט בצבעים מתאימים לכיתוב. ועצב .5

 את הקובץ. רושמ .6
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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

 :שונות מילויעם אפשרויות יוצג חלון בצד שמאל של התוכנה, 

למילוי  צבעבחירת 
 הרקע

 מרקם/תמונהבחירת 
 הרקעלמילוי 

למילוי  צבעיםבחירת 
למילוי  תבניתבחירת  הרקעהדרגתי של 

 הרקע
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 תרגול

 עיצוב רקע שקופית -1 תרגיל

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 :הראשונהבשקופית  .2

 משפטים יפים הקלידו:בכותרת הראשית  •

 שמכם.את  ודיבכותרת משנה הקל  •

 מפריסת כותרת בלבד. שקופיות  5 יפוהוס .3

 כדלהלן: ודיהקל בכל שקופית .4

 זה תמיד בסדר להודות שאתה לא תמיד בסדר. -2שקופית  •

 כדי להגשים, חייבים לחלום. -3שקופית  •

 אהבתם בעת צרה, לא בעת אושר.חברים אמיתיים מראים את  -4שקופית  •

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

 רשמו משפט האהוב עליכם. -6שקופית  •

 רשמו משפט האהוב עליכם. -7שקופית  •

 עצבו את הטקסט כרצונכם. .5

 עצבו את רקעי השקופיות באופן הבא: .6

מילוי של תבנית.  -1שקופית  •

 .מילוי של תמונה -2שקופית  •

 מילוי של מרקם. -3שקופית  •

 מילוי הדרגתי. -4שקופית  •

 מילוי כרצונכם. -5שקופית  •

 מילוי כרצונכם. -6שקופית  •

 מילוי הדרגתי צבעי קשת. -7שקופית  •

 שמרו וסגרו את הקובץ .7
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 ת נושאוערכ

השונות המובנות בתוך התוכנה. ערכת הנושא כוללת עיצוב ערכות נושא ניתן להשתמש ב

 .וכו'קבוע מראש לגופן, רקע, גרפיקה 

 תרגול

 ערכת נושא -2 תרגיל

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 :בשקופית הראשונה .2

 בטוחה לחציה כללים 6 הקלידו:בכותרת הראשית  •

 שמכם.את  ודיבכותרת משנה הקל  •

 מפריסת כותרת בלבד. שקופיות  6 יפוהוס .3

 כדלהלן: ודיהקל בכל שקופית .4

 לבד כביש חוצה לא 9 גיל עד ילד -2שקופית  •

 ! עצרו צעד או שנים לפני שפת המדרכה -3שקופית  •

 הסתכלו לכל הכיוונים -4שקופית  •

 האזינו לקולות התנועה -5שקופית  •

 חצו בקו ישר ובהליכה מהירה -6שקופית  •

 להסתכל לצדדים בזמן החצייההמשיכו  -7שקופית  •

 .כרצונכםאת הטקסט  ועצב .5

 .ערכת נושא למצגת ובחר .6

 את הקובץ.וסגרו  ושמר .7

 ערכת נושא -3 תרגיל

 .מצגת חדשה ופתח .1

 את המצגת הבאה: צרו .2
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 פרטים אישים): כותרתשקופית : (פריסת 1שקופית  •

 )כותרת ותוכן: (פריסת  2שקופית  •

 

 

 

 

 

 )כותרת ותוכן:  (פריסת 3שקופית  •

 

 

 )כותרת ותוכן(פריסת  :4שקופית  •

 את הטקסט בשקופיות באופן הבא: ועצב .3

.כם, ממורכז, אפקטי טקסט כרצונTahoma, גופן 66: גודל 1שקופית  •

, צבע חום, אפקטים: זוהר וסיבוב תלתGisha, גופן 36: גודל 2שקופית  •

 מימדי.

, צבע כחול, אפקטים: מסגרת משופעת כרצונכם: גודל וגופן 3שקופית  •

 והשתקפות.

 .כרצונכם: גודל, גופן, צבע ואפקטים 4שקופית  •

 בחרו ערכת נושא למצגת. .4

 את הקובץ.וסגרו שמרו  .5

כרצונכם)(מלאו ממתקים אהובים 

במבה נוגט•
בסלי בצל•
שוקולד תות•

 

על עצמי

 שמכם•
 גילכם•
כתובת מגוריכם•

 

(מלאו כרצונכם)אהוב  אוכל

 פיצה•
טוסט•
נקניקיות•
שניצל•
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 תמונה -3 פרק

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

ניתן למצוא  מקוונות תמונותממהאינטרנט. את האפשרות להוסיף תמונה מקובץ או 

 .תמונותבכרטיסיית הוספה בקבוצת 

 הוספת תמונה מקובץ

 . תמונות על לחצן לחצו .1
 להוסיף. כםאת התמונה שברצוננו לתיקייה הרצויה וסמ וסייר .2
 על הוסף. צולח .3

 מקוונות תמונותמהוספת תמונה 

 ניתן לבחור תמונות ממאגר עצום של תמונות באינטרנט.

 תמונות מקוונותעל לחצן  לחצו .1
 .תמונותהלבחירת יוצג חלון  .2

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

 מילת חיפוש רצויה. ודיהקל .3
.Enterמקש על  לחצו.4
 את התמונה הרצויה. נולמטה ולמעלה וסמ לוגל .5
 לחצו על הוסף. .6

 תרגול

 1תרגיל 

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 .ריק לפריסהאת השקופית  וריהגד .2

 תמונת נוף.יפו הוס .3

 פעמים. 3את התמונה  ושכפל .4
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 שונים.הגדילו והקטינו את התמונות לגדלים  .5

 את הקובץ.וסגרו שמרו  .6

עיצוב תמונה בעזרת כרטיסייה תלוית הקשר – תבנית תמונה 

לאחר הוספת תמונה למסמך תופיע כרטיסייה תלוית הקשר תבנית תמונה. הכרטיסייה 

כוללת אפשרויות 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 

. נסקור חלק אפקטים אומנותייםוהוספת  תמונההשל  שקיפות, חדות, בהירות, התמונה

 מהאפשרויות:

 קבוצת סגנונות תמונה

להוסיף גבול קבוצה זו מכילה כלים מתקדמים לעיצוב התמונה. בעזרת כלים אלו נוכל 

 לתמונה, אפקטי תמונה  ומגוון סגנונות מוכנים לעיצוב התמונה.

 תרגול

 2 תרגיל

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח .1

 את רקע השקופית הראשונה במעבר הדרגתי. ועצב .2

 בשקופית הראשונה: .3
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 : "תמונה אחת שווה אלף מילים"הקלידו בכותרת הראשית •

 .שמכםאת  ודיבכותרת משנה הקל •

 .כםאת הטקסט כרצונ ועצב •

 .ריקשקופיות בפריסה:  2 יפוהוס .4

 תמונות לכל שקופית. 2 יפוהוס .5

 את התמונות באופן הבא: ועצב .6

 :2בשקופית  •

 מסגרת מתוך גלריית הסגנונות. ובחר 

 כםכרצונלצבעים שונים  התמונותאת גבול  ושנ. 

 השתקפות וזוהר.אפקטים של  לתמונות יפוהוס 

 :3בשקופית  •

 לתמונות תיקוני כהות/בהירות. ובחר 

 שחור לבן.לגוון ות את צבע התמונ ושנ 

 כרצונכםאפקט אומנותי  ותלתמונ ובחר. 

 את הקובץ.וסגרו שמרו  .7

 סידורקבוצת 

ליישר, לקבץ מס' , ות בשקופיתהתמונ סדרקבוצה זו מכילה כלים המאפשרים לשנות את 

 .תמונות לקבוצה אחת, לסובב וכד'

 הבא קדימה/העבר אחורה •

 .התמונה אותה תרצו להעביר קדימה/אחורהעל  צולח .1

 .הבא קדימה/העבר אחורהלחצו על  .2

 ישר •

 באופן הבא: תמונותאפשרות לקבוע יישור למס' 

 הראשונה. התמונהאת  סמנו .1
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.התמונותאת שאר  וסמנו לחצו Shiftמקש האת  וקיהחז .2

 .ישרלחצו על הלחצן  .3

 .המגוונות היישורמבין אפשרויות  ובחר .4

 קבץ •

 לאובייקט אחד.  תמונותניתן לקבץ מספר 

 הרצויות. התמונותלשקופית את  יפוהוס .1

 הראשונה. התמונהאת  סמנו .2

.התמונותאת שאר  וסמנו לחצו Shiftמקש האת  וקיהחז.3

4. בכרטיסיית עיצוב צורה, לחצו על הלחצן קבץ. 

 קבץבאפשרות  ובחר .5

פרק לחצו על אפשרות  לחצו על לחצן קבץ  : סמנו את האובייקט להסרת הקיבוץ •

 .קבוצה

 גודלקבוצת 

 .גודל התמונה, חתוך התמונה בצורות שונותקבוצה זו מכילה כלים המאפשרים לשנות את 

  לחתוך את התמונה בהתאם לצורה באופן הבא: ניתן

  התמונה. את סמנו .1

 חתוךלחצן חלק התחתון של הלחצו על ה .2

  חתוך בהתאם לצורה באפשרות  ובחר .3

 בחרו צורה כרצונכם. .4
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 תרגול

 3תרגיל 

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 .ריק לפריסהאת השקופית  וריהגד .2

 .של פרחיםת ותמונ 2יפו הוס .3

 תמונה א' חתכו בצורת לב. .4

 תמונה ב' חתכו בהתאם לצורה כרצונכם. .5

)shiftאת כל התמונות (בעזרת מקש נו סמ.6

 .את התמונות קבצו .7

 שמרו וסגרו את הקובץ .8

 4 תרגיל

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 .ריק הגדירו את השקופית הראשונה לפריסה .2

 .תמונת נוף יפוהוס .3

 .תמונה של ציפור הוסיפו .4

 אותה על תמונת הנוף. ומקמואת רקע התמונה של הציפור  הסירו .5

 שמרו וסגרו את הקובץ .6

 5תרגיל 

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 .ריק :שקופיות בפריסה 5 יפוהוס .2

 כרצונכם.תמונה הראשונות ת ושקופיה 4-ל יפוהוס .3

 את התמונות בכלים שנלמדו (סגנון, גבול תמונה, אפקטים, חיתוך וכו'). ועצב .4

 לשקופית האחרונה הוסיפו תמונת רקע + תמונה של ילד. .5

 אותה על תמונת הנוף. ומקמו הילדאת רקע התמונה של  הסירו .6
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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. 

.(אפשרות זו פעילה רק במידה וקיים חיבור לאינטרנט) 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

 דוגמאות:
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 6תרגיל 

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 .ריק הגדירו את השקופית הראשונה לפריסה .2

 כרצונכם.שקופית תמונות ל 5יפו הוס .3

 לחצו על לחצן רעיונות עיצוב, בחרו בעיצוב הרצוי. .4

 שקופיות נוספות וחזרו על התהליך הנ"ל. 2הוסיפו  .5
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 ומעברים הצגת שקופיות -4פרק 

 הצגת שקופיות

בשלב האחרון, שלב הצגת המצגת. היא  נהתצוגה זו מראה את השקופיות כפי שתוצג

כוללת את הצגת הטקסט, העיצוב, ההנפשות והמעברים של השקופיות. את אפשרויות 

 הצגת המצגת ניתן לראות בכרטיסיית הצגת שקופיות.

 הצגת שקופיות הפעלת

הצגת השקופיות מהשקופית הראשונה, ללא קשר לשקופית  -מההתחלה

.F5הנוכחית המוצגת בתצוגה. קיצור המקלדת לפעולה זו הוא לחיצה על מקש 

קופיות מהשקופית הנוכחית המוצגת בתצוגה  הצגת הש -מהשקופית הנוכחית

.Shift+F5ולא מהשקופית הראשונה. קיצור המקלדת לפעולה זו הוא לחיצה על מקשים 

את  להעביר באופן מקוון אפשרות מתקדמת המאפשרת -הגש באופן מקוון

כדי להפעיל את Microsoft, יוכלו להוריד ולצפות, יש צורך בחשבון המצגת לנמענים

 .המצגת המקוונת

לקצר את המצגת אפשרות מתקדמת  -הצגת שקופיות מותאמת אישית

. השקופיות רצויות, ע"י הצגת ולהתאימה לקהלים שונים
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קבוצה זו מכילה פקודות להגדרות מתקדמות להצגת המצגת, כגון: תרגול  -קבוצת הגדרה

 תזמונים, הקלטת מלל נלווה ועוד.

קבוצה זו מכילה פקודות להגדרת מסכים מרובים להצגה, לקביעת רזולוציה  -קבוצת צגים

 להצגה ולשימוש בתצוגת מגיש.

 ניתן להגיע לכל סוגי התצוגות משורת המצב בתחתית החלון של התוכנה:

 הבאלחיצה ימנית על העכבר תפתח תפריט מקוצר. ניתן לבחור  -תפריט מקוצר 

 וכדו'.למעבר לשקופית הקודמת,  הקודםלמעבר לשקופית הבאה, 

 בין שקופיות מעבר 

שהמעברים יהיו מעניינים ויהפכו את המצגת ניתן להגדיר מעברים בין שקופיות כך 

למקצועית ונעימה. את אפשרויות להגדרת מעברים ניתן לראות בכרטיסיית מעברים. 

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

 .רשימה של אפשרויות המעברים בקצה הץ לחצו על הח .2

 .יוצג חלון עם אפשרויות המעברים השונות

 חשוב לדעת!
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 אפשרות הרצויה.ב ובחר .3

 על לחצן החל על הכל. לחצולהחלת המעבר שנבחר על כל המצגת,  .4

 אפשרויות אפקט למעבר

 שנבחר. מעברניתן להוסיף אפקטים ולקבוע מאפיינים ל

על לחצן אפשרויות אפקט. לחצו .1

 .את האפשרות הרצויה ומתוך התפריט שנפתח, בחר .2

 תזמון מעברים

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

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

 תזמון.בקבוצת 

 תרגול

 1 תרגיל

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 בשקופית הראשונה : .2

 : "כלי נגינה".הקלידו ראשיתהכותרת ב •

 .שמכםאת  ודיכותרת משנה הקלב •

 .כםאת הטקסט כרצונ ועצב .3

 .ת ריקותוקופיש 5 הוסיפו .4

 רקע מערכות הנושא. ובחר .5

 .תמונה של כלי נגינה בכל אחת מהשקופיות הריקות יפוהוס .6

 (חיתוך, הכפלה, אפקטים וכו') כםאת התמונות כרצונ ועצב

 :מעברים .7
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. כםלה מעבר כרצונ וובחר 1על שקופית צו לח •

 שניות. 3מעבר אוטומטי לאחר  וריהגד •

 בפקודה: החל על הכל. ובחר  •

 בחר לכל שקופית מעבר שונה. .8

 .את המצגת וליהפע .9

 .את הקובץ רו וסגרושמ .10

 2יל תרג

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 .כותרת בלבדמפריסה:  שקופיות 3 יפוהוס .2

 לכל השקופיות. רקע בגוון תכלת הדרגתי וקבע .3

 .שניות 3השקופיות יעברו באופן אוטומטי לאחר  כי וריהגד .4

 .קבע מעברים שונים בין השקופיות .5

 בשקופית הראשונה : .6

 ".נפלאות הבריאה: "הקלידו ראשיתהכותרת ב •

 .שמכםאת  ודיכותרת משנה הקלב •

תמונות נוף בהתאמה לכל  3 והוסיפוכותרות מתאימות  רובשקופיות הבאות צ .7

 .כותרת

  .את המצגת וליהפע .8

 .את הקובץ רו וסגרושמ .9

 3יל תרג

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 מפריסת כותרת בלבד. שקופיות ריקות 6 יפוהוס .2

 .כםלשקופיות עיצוב רקע מערכות הנושא לבחירת ובחר .3

 .בכל שקופית עצה חכמה לחיים  ודיהקל.4

 מעברים: .5
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ובחר לה מעבר כרצונך.  1לחץ על שקופית  •

 שניות. 4מעבר אוטומטי לאחר  וריהגד •

 בפקודה: החל על הכל. ובחר  •

 לכל שקופית מעבר שונה. ובחר .6

  .את המצגת וליהפע .7

 .את הקובץ רו וסגרושמ .8

 צורות -5פרק 

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 

 להוסיף צורה ניתן למצוא בכרטיסיית הוספה בקבוצת איורים.

 הוספת צורה

 לחצו על לחצן צורות . .1

 יוצג חלון עם מבחר צורות שונות, מחולק לקטגוריות: .2

 בחרו את הצורה הרצויה. .3

, גררו את הסמן ליצירת הצורה על סמן העכבר הפך לסימן פלוס שחור .4

 השקופית.

עיצוב צורה בעזרת כרטיסייה תלוית הקשר-עיצוב צורה

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

 בהתאמה אישית של מילוי, מתאר ואפקטים.
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 תרגול

 1תרגיל 

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח .1

 :ראשונההשקופית ב .2

 היופי הפנימי: הקלידו ראשיתהבכותרת  •

  הקלידו את שמכם בכותרת משנה •

 :ודיוהקלפריסת כותרת בלבד שקופיות ב 5 יפוהוס .3

 ה: לא בזריח 2שקופית  •

 : לא בשקיעה 3שקופית  •

 לא במראה הים הזוהר:  4 שקופית •

 ההיופי הוא בליבנו פנימ:  5 שקופית •

 : ולא בשום מקום אחר 6 שקופית •

 לכל שקופית צורות מתאימות לתוכן הכתוב. יפוהוס .4

 .כםאת הטקסט והצורות כרצונ ועצב .5

 שניות). 2(מקס' לכל שקופית  שקופיותם אוטומטיים למעברי ובחר .6

 את הקובץ. וסגרו רושמ .7

 הקלדת טקסט בתוך צורה ועיצובו

על מנת להקליד טקסט בתוך הצורה יש לסמן את הצורה ולהקליד את הטקסט הרצוי. 

 תרגול

 עיצוב צורה מתקדם -2 תרגיל

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח .1

 .פריסת כותרת בלבד שקופיות 5 יפוהוס .2

 בשקופית הראשונה: .3

 בלבד פריסת כותרת ובחר •
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 " יש דרך צרה ויש דרך רחבה" ו:דיהקל •

 וצורות מתאימות ועצב יפוהוס •

 בשקופית השנייה: .4

 " יש דרך עקומה ויש דרך ישרה" ו:דיהקל •

 אותן וצורות מתאימות, עצב יפוהוס •

 את הצורות לפי הצורך. וישרי •

 בשקופית השלישית: .5

 "יש דרך ארוכה ויש דרך קצרה" ו:דיהקל •

 .וצורות מתאימות ועצב יפוהוס •

 את הצורות. וקבצו וישרי •

 בשקופית הרביעית: .6

 צורת חץ. פוהוס •

 : החשוב ביותר הוא ללכת בדרך המובילה אל המטרה.בתוך בצורה ודיהקל •

 .כםכרצונ ועצב •

 בשקופית החמישית: .7

 "סוף" ודיהקל •

 .כםכרצונ וצורות מתאימות ועצב יפוהוס •

 .השקופיותבין  מעברים שונים וקבע .8

 שניות 3את השקופיות כך שיעברו באופן אוטומטי לאחר  וריהגד .9

 .את המצגת וליהפע .10

 את הקובץ. רושמור וסג .11

 3תרגיל 

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 .באמצעותן את השידה ובצורות אוטומטיות וצר והשתמש .2

 צורת קובייה יפוהוס .3

 צורת מסגרת יפוהוס .4

 כםלשידה פריטים כרצוניפו הוס .5
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 במילוי הדרגתי. את השידה וצבע .6

 כרצונכם.את קו המתאר  וצבע .7

 : זוהר והשתקפות.אפקטייפו הוס .8

 את הקובץ. וסגרו רושמ .9

 תיבת טקסט

הדרך היחידה להזין טקסט לשקופית היא על ידי כתיבה בתוך תיבת טקסט. קיימות 

שונים של תיבות הטקסט בתוך השקופית. תבניות שונות של שקופית הכוללות מיקומים 

 אולם, ניתן גם להוסיף תיבת טקסט לשקופית, ללא קשר לתבנית.

 בכרטיסיית הוספה, בקבוצת טקסט בחרו בלחצן תיבת טקסט. .1

את הסמן ליצירת תיבת הטקסט  גררו, סמן העכבר יהפוך לסימן פלוס שחור .2

 בשקופית.

 שילוב תמונה עם תיבת טקסט- 4תרגיל 

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 שנו את פריסת השקופית לפריסה ריק. .2

 תיבת טקסט לשקופית. יפוהוס .3

לתת כמו פרחים מפיצים ריח לכולם, בלי חשבונות בלי  :את הטקסט ודיהקל .4

 .תמורה, רק משום שהם פרחים

 עצבו את הטקסט. .5

ללא תיבת הטקסט יהיה  , ומיתארללא מילויכי מילוי תיבת הטקסט יהיה  וריהגד .6

 .מיתאר

הוסיפו תמונה לשקופית הראשונה.   .7
8. בכרטיסיית תבנית תמונה לחצו על החץ של לחצן העבר אחורה. 

 . 9. בחרו באפשרות העבר לרקע
10. גררו את תיבת הטקסט מעל התמונה למיקום הרצוי. 
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 מתקדם הצורעיצוב  -6פרק 

הצורה ה, ניתן ליצור אנימציות מעניינות ע"י עריכה ועיצוב בוציעולאחר הוספת הצורה 

 .בשילוב עריכת נקודות ובמיזוג ופיצול הצורה בגודל ובזווית

 1תרגיל 

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 מפריסת כותרת בלבד.שקופית הוסיפו  .2

 :1מס' שקופית .3

 עונות השנהאנימציית : ודיבכותרת ראשית הקל •

 בכותרת המשנה הקלידו שמכם •

 :2מס' שקופית .4

 הקלידו: "חורף בריא" בכותרת  •

 עצבו את הטקסט •

 .שחור חלקבשקופית רקע  צרו .5

 . וצרו מטריה-צורת ירח וצורת חץ פניית פרסהו הוסיפ .6

 .דמעה, ליצירת טיפה וצבעוצורת  והוסיפ .7

 .ע"י שכפולהוסיפו טיפות בחלק העליון של השקופית  .8

 עננים במילוי אפור בהיר. והוסיפ .9

 הוסיפו צורת ברק ומלאו בצבע הדרגתי גווני אש. .10

 כלפי מטה. הטיפותמעט את  ואת השקופית, והזיז ושכפל .11

שירדו כלפי עד הטיפות מעט את  ולשכפל את השקופית ובכל פעם הזיז הוסיפו .12

 מטה.

 את צבעם לאפור כהה יותר. ווהפכעננים  והוסיפ .13

 שקופיות. 2עוד לבפעולה  וגם שקופית זו והמשיכ ושכפל .14

 ליצירת מראה שלוליות.-צורות ענן 2בשקופית האחרונה הוסיפו מטה  .15

 הוסיפו שקופית מפריסת כותרת בלבד. .16

 הקלידו: "השלכת" בכותרת  •

 .גווני תכלת ובחלק התחתון צבע חוםבשקופית רקע הדרגתי  צרו .17

 תמונה של עץ.ו הוסיפ .18
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 בגווני ירוק. וצורת עלה, צבע והוסיפ .19

 צהבהב. –את הצבע לגווני חום  ואת העלה, שנ והכפיל .20

 את העץ בעלים משני הסוגים. ו ע"י שכפולמלא .21

 עננים במילוי אפור בהיר. והוסיפ .22

 מעט את העלים היבשים כלפי מטה. ואת השקופית, והזיז ושכפל .23

 מעט את העלים עד שינשרו מהעץ. ולשכפל את השקופית ובכל פעם הזיז הוסיפו .24

 את הרקע לצבע שחור חלק. ושוב את השקופית ושנ וכאשר העץ מתרוקן שכפל .25

 את צבעם לאפור כהה יותר. ועננים והפכ והוסיפ .26

 שקופיות. 2עוד לבפעולה  וגם שקופית זו והמשיכ ושכפל .27

 הוסיפו שקופית מפריסת כותרת בלבד. .28

 הקלידו: "האביב" בכותרת  •

 .של תמונת פריחהבשקופית רקע  צרו .29

 .צרו ע"י הצורות פרפר .30

 קבצו את חלקי הפרפר .31

 .וצבעו בצבעים שונים ע"י שכפול השקופית בפרפרים ומלא .32

 שנו את זוויות הפרפרים, הקטינו והגדילו. .33

 .לכל כיווני השקופית הפרפריםמעט את  ואת השקופית, והזיז ושכפל .34

ליציאה עד הפרפרים מעט את  ולשכפל את השקופית ובכל פעם הזיז הוסיפו .35

 .מהשקופית

 הוסיפו שקופית מפריסת כותרת בלבד. .36

קיץ ההקלידו:  בכותרת  •

 .של תמונת יםבשקופית רקע  צרו .37

 צרו ע"י הצורות סירה צבעו כרצונכם. .38

 חלקי הסירהקבצו את  .39

 .הסירה בין הגליםמעט את  ואת השקופית, והזיז ושכפל .40

ליציאה עד  ההסירה וזוויתמעט את  ולשכפל את השקופית ובכל פעם הזיז הוסיפו .41

 מהשקופית.

 קבעו בכרטיסיית מעברים, קבוצת תזמון לאחר חצי שניה ולחיצה על החל על הכל. .42
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 2תרגיל 

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 שנו את פריסת השקופית לריק. .2

 קבעו רקע של תמונה לשקופית. .3

   , צרו צורת ביצהאליפסהבעזרת צורת  .4

 צבעו את הצורה במילוי הדרגתי גוון כתום בהיר ולבן. .5

 .שכפלו את השקופית .6

 .השרבוטצורת בעזרת צרו כמין שבירה בצידי הביצה   לשקופית המשוכפלת .7

ליצירה מדויקת יותר. ערוך נקודות להשתמש באפשרות  תוכלו

 שכפלו את השקופית, הוסיפו להמשך הביצה שבירה כנ"ל .8

 שכפלו את השקופית .9

 מלאו סימון שבירה לסוף הביצה כנ"ל .10

 שכפלו את השקופית .11

 סמנו את הצורות .12

עיצוב צורה, קבוצת הוספת צורה, בחרו באפשרות מזג צורות ובחרו ת בכרטיסיי .13

 .פצלבאפשרות 

לאחר הפעולה הנ"ל, נשים לב כי הצורות פוצלו לכמה צורות, סבבו את חלקו  .14

 העליון של הביצה כלפי מעלה.

 צורות.הוסיפו תמונה של אפרוח או צרו בעצמכם ע"י  .15

 רי הביצה.קבעו לאפרוח העבר לרקע, מקמו את האפרוח מאחו .16

 שכפלו את השקופית  .17

 דימוי לנפילה לקרקע. -גררו את הקליפה העליונה של הביצה כלפי מטה .18

 שכפלו את השקופית .19

 כנל, תוכלו לגרום דמי לשבר נוסף בחלק זה.-גררו מעט יותר מטה את הקליפה .20

 שכפלו את השקופית .21

 .7צרו סימון נוסף בחלקה התחתון של הביצה לפי הוראה מס'  .22

 שכפלו את השקופית .23

הוסיפו סימון נוסף בחלקה התחתון של הביצה וגררו כלפי מטה את חלקה עליון  .24

 של הביצה.
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 שכפלו את השקופית .25

 סמנו את הצורות: חלקה התחתון של הביצה וסימון השבר שעליה .26

 13פצלו כפי ההסבר בסעיף  .27

 שכפלו את השקופית .28

 הפרידו בין השברים .29

 שכפלו את השקופית .30

ד בין השברים, חזרו על תהליך השכפול וההזזה עד להופעת המשיכו להפרי .31

 האפרוח במלואו גודלו וצורתו.

 קבעו בכרטיסיית מעברים, קבוצת תזמון לאחר חצי שניה ולחיצה על החל על הכל. .32

 צפו במצגת ותהנו! .33

 3תרגיל 

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח .1

 .מצורותפנים צרו דמות  .2

 ניים.יאליפסה ע"ג אחת מהע הוסיפו צורת .3
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 אותה כך שתכסה חלק קטן מהעין. ואת האליפסה וסדר ינובעזרת עריכת נקודות, הקט .4

 שכפלו את החלק המסודר לעין הנוספת. .5

מכסה את ה של האליפסהמעט את השטח  וביהרח זואת השקופית, בשקופית  ושכפל .6

 העין.

לב להזיז את  מוניים. (שייפעמים עד לקבלת כיסוי מוחלט לע 5  -6-ו 5הוראות על  וחזר .7

 הריסים למקום המתאים, בעת כיסויה המוחלט של העין.)

את השקופיות מהחלק המכוסה עד לפקיחת העין  ואת כל השקופיות וסדר ושכפל .8

 בהדרגה.

 שכפלו את כל השקופיות פעם נוספת. .9
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לפי הדוגמא: קבעו בכרטיסיית מעברים, קבוצת תזמון  .10

. 

 צפו במצגת ותהנו! .11
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 הנפשות - 7פרק 

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

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

 קבוצה זו מכילה פקודות לתזמון וארגון ההנפשות במצגת. - תזמון

 תרגול

 1תרגיל 

 את הקובץ "כיתה " משולחן עבודה. ופתח .1

 :1בשקופית מס'  .2

 .כרצונכם כניסההאובייקטים הנפשות  2-ל ובחר •

 התחלה: אחרי הקודם. וריהגד •

 :2בשקופית מס'  .3

 לפי הסדר הבא: הדגשההנפשת  ובחר •

 שלטים .א

 ריהוט .ב

 יםתלמיד .ג

 מורה .ד

 התחלה: אחרי הקודם. וריהגד •

 :3בשקופית מס'  .4
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 .כםכרצונ יציאהלכל האובייקטים הנפשות  ובחר •

 הקודם. עםהתחלה:  וריהגד •

 מעבר אוטומטי לכל השקופיות. ובחר .5

 הפעילו את המצגת .6

 את הקובץ.רו וסגרו שמ .7

 תרגול

 2 תרגיל

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 :בשקופית הראשונה .2

: "קורס מחשבים" ודיהקל הראשית כותרתב  •

 .המרכז מחשבים שלכם עירהקלידו את כותרת משנה ב •

 בה: תוכנית הלימודים ודי, והקלכותרת בלבדשקופית בפריסת יפו הוס .3

 בשקופית זו תמונת מחשב מתוך מאגר התמונות. יפוהוס .4

 כותרת ותוכןשקופית בפריסת  יפוהוס .5

 : הקורסים שלנוראשית בכותרת ודיהקל •

בכותרת משנה:  ודיהקל •

 הכרת המחשב -

 וורד -

 פאוורפוינט -

 אקסל -

 שקופית ריקה יפוהוס .6

 בה תמונות של אביזרי מחשב כגון: עכבר, מקלדת.יפו הוס .7

הנפשות לכל האובייקטים (טקסטים ותמונות) באופן שיבואו אוטומטית  ובחר .8

 .חלונית ההנפשהבאמצעות -לאחר הקודם

 מעבר אוטומטי לכל השקופיות. ובחר .9

 הפעילו את המצגת. .10

 את הקובץ. רווסג רושמ .11
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 נתיבי תנועה -3 תרגיל

 " משולחן עבודה.נתיבי תנועהאת הקובץ " ופתח .1

 האובייקטים בשקופיות הנפשות נתיבי תנועה.הוסיפו לכל  .2

 מעבר אוטומטי לכל השקופיות. ובחר .3

 את הקובץ. רווסג רושמ .4

 4 תרגיל

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 שקופית ראשונה: .2

 : פלאי היקום.ודיבכותרת ראשית הקל •

 בכותרת המשנה הקלידו שמכם •

 שקופיות בפריסה ריקה. 2 יפוהוס .3

 רקע בגוון תכלת. וקבע .4

 .כםאותן כרצונ ותמונות נוף בכל שקופית ועצב 3 יפוהוס .5

 ות כרצונכם.הנפשלאובייקטים  הוסיפו 1בשקופית  .6

-, הגדירו כי יופיעו באופן אוטומטי1ה כרצונכם לתמונה הנפש הוסיפו 2בשקופיות  .7

בעזרת מברשת ההנפשה העתיקו ההנפשה לשאר התמונות . לאחר הקודם

 בשקופית.

-, הגדירו כי יופיעו באופן אוטומטי1ה כרצונכם לתמונה הנפש הוסיפו 3בשקופיות  .8

. בעזרת מברשת ההנפשה העתיקו ההנפשה לשאר התמונות לאחר הקודם

 בשקופית.

 מעבר אוטומטי לכל השקופיות. ובחר .9

 הפעילו את המצגת .10

 את הקובץ. רווסג רושמ .11
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 5 תרגיל

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 תמונה של כביש. –רקע לשקופית  וקבע .2

 אותה מחוץ לשקופית. ותמונה של מכונית בכיוון הכביש, מקמ וסיפוה .3

 מכוניות. 10סה"כ  כםאת המכונית כך שתהיינה ל ושכפל .4

 כל מכונית בגוון אחר. וצבע .5

 אותו לצד הכביש. ותמונה של תמרור, מקמ והוסיפ .6

 ).1-10שמות למכוניות ( וקבע – (כרטיסיית תבנית תמונה) בחלונית הבחירה.7

 לה הנפשת נתיב תנועה בכיוון הכביש. ווקבע הראשונה מכוניתב ובחר .8

 את משך זמן ההנפשה. ושנ –לב לקצב הנסיעה של המכונית, במקרה הצורך  ושימ .9

 הנפשת הדגשה של כיווץ. והוסיפ .10

 לשתי ההנפשות הנ"ל התחלה "עם הקודם". והגדיר .11

 "לאחר הקודם". והנפשת יציאה "מרחק מתצוגה", הגדיר ווסיפה .12

את ההנפשות מהמכונית הנ"ל לכל שאר  והעתיק –בעזרת מברשת הנפשה  .13

 המכוניות.

 מחוץ לשקופית. –את כל המכוניות באותה נקודה  ומקמ .14

כנדרש. ועצב .10: ובתוך התמרור. כתב WordArtכיתוב  והוסיפ .15

את הכיתוב לספרה אחרת  ופעמים. בכל אחד שנ 10את הכיתוב כך שיופיע  ושכפל .16

 .1עד לספרה 

 .10הנפשת כניסה "מרחק מתצוגה" למספר  וקבע .17

 .10הנפשת יציאה "מרחק מתצוגה" למספר  והוסיפ .18

 לשתי ההנפשות הנ"ל התחלה "לאחר הקודם". רוהגדי .19

לפני הנפשת הנתיב  –את הנפשת הכניסה של המספר  ובחלונית ההנפשה: מקמ .20

 של המכונית הראשונה.

אחרי הנפשת היציאה של המכונית  –את הנפשת היציאה של המספר  ומקמ .21

 הראשונה.

 את משך הזמן של ההנפשות. ושנ –, במקרה הצורך וובדק והפעיל .22

 לכל שאר הספרות. 10את ההנפשות מהמספר  ובעזרת מברשת הנפשה העתיק .23

כל הנפשה במקומה בחלונית ההנפשה (לפני נתיב המכונית ואחרי יציאת  ומקמ .24

 המכונית).
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את כל תיבות המספרים באותה נקודה (באמצעות לחצן יישר) במרכז  ומקמ .25

 התמרור.

 באדום. וצורת פיצוץ במרכז השקופית, צבע והוסיפ .26

 .וועצב ובתוך הפיצוץ "זמנך תם!", הגדיל וכתב .27

 אחרי הקודם. – ומסתובב" לצורה, הגדירהנפשת כניסה "גדל ו וקבע .28

 אחרי הקודם. – והנפשת הדגשה "הגדל" לצורה, הגדיר והוסיפ .29

 שתי הנפשות הדגשה "פעימת צבע". והוסיפ .30

 בצבע צהוב. ובלחצן "אפשרויות אפקט" בחר .31

 התחלה אחרי הקודם. –את ההנפשות הנ"ל  והגדיר .32

 האם כל ההנפשות פועלות כנדרש. ובמצגת ובדק וצפ .33
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 שמעהוספת  - 8פרק 

ניתן להוסיף שמע למצגת, אפשרות הוספת השמע ניתן לראות בכרטיסיית הוספה, קבוצת 

  מדיה.

 תהליך הוספת שמע

 .שמעעל לחצן   לחצובכרטיסיית הוספה,  .1

: שמע במחשב שליאת האפשרות  ומתוך התפריט שנפתח, בחר .2

 .את השמע הרצוי מתוך התיקייה ובחר .3

 לחצו על אישור. .4

 תרגול

 שמע-1תרגיל 

 מעברים: .1

 את הקובץ "זהב " משולחן עבודה. ופתח .1

 שניות. 4אותו באופן אוטומטי לאחר  ורימעבר והגד ובחר .2

 : החל על הכל.ובחר .3

 הנפשות: .2

 :1בשקופית מס' .1

 .כםהנפשות כניסה כרצונ ובחר .א

 התחלה: אחרי הקודם. וריהגד .ב

 :2בשקופית מס' .2

 .כםהנפשות יציאה כרצונ ובחר .א

 התחלה: אחרי הקודם. וריהגד .ב

 :3בשקופית מס' .3
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 הנפשת הדגשה לפי סדר כללי החצייה. ובחר .א

 הגדר לאחר כל הנפשה "אחרי הקודם". .ב

 :4-8לשקופיות  .4

 .לפי כללי החציהאך ורק לחוצים  הנפשת נתיב מותאם אישית ובחר .א

 עם הקודם. התחלה: אחרי הקודם/ וריהגד .ב

 שמע .3

 .מנגינה בשקופית הראשונה שיר/ יפוהוס .5

 - מתחילת המצגת עד סופה באופן אוטומטיברקע כי השיר יפעל  וקבע .6

 את הקובץ. רווסג רושמ .7

וידאו  - 9פרק 

כלי עריכת הווידאו החדשים מאפשרים לעצב את הסרטון, לשנות בהירות, ניגודיות וצבעים 

 הסרטון.של 

 הוספת וידאו

 על החלק התחתון של לחצן  וידאו. לחצובכרטיסיית הוספה,  .1

: וידאו במחשב שליאת האפשרות  ומתוך התפריט שנפתח, בחר .2

 את הסרטון הרצוי מתוך התיקייה ובחר .3

 לחצו על אישור .4

 תרגול

 וידאו-1תרגיל 

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 :בשקופית הראשונה .2
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" הוספת וידאו: "ודיהקל הראשית כותרתב  •

 .שמכםהקלידו את כותרת משנה ב •

 ריקת בפריסת ושקופי 2יפו הוס .3

 .סרטוני וידאו בכל אחת מהשקופיות 2הוסיפו  .4

צורת וידאו, גבול , סגנונות, תיקונים: , השתמשו בכלים הבאיםעצבו כרצונכם .5

 אפקטים. 2ולפחות 

 .חתכו את הוידאו .6

 באופן אוטומטיקבעו הפעלת וידאו  .7

 הפעילו את המצגת .8

 שמרו וסגרו את הקובץ. .9

 קישור - 10פרק 

פקד המאפשר חיבור משקופית אחת לשקופית אחרת באותה מצגת או הוא  קישור

 לשקופית במצגת אחרת, לכתובת דואר אלקטרוני, לדף אינטרנט או לקובץ. 

 וורדארט.קישור מטקסט או מאובייקט כגון תמונה, גרף, צורה או -ליצור היפר נובאפשרות

 מצגת באותה– שקופיות בין קישור

 את הקישור. ואו כיתוב) עליו תפעיל (צורה במצגת אובייקט צרו .1

 .םאובייקט שיצרתלחצו על  .2

 .       קישור לחצןחלקו העליון של על  לחצובכרטיסיית הוספה  .3

 תרגול

 חידון בחשבון-1תרגיל 

 " משולחן עבודה.חידון בחשבוןאת הקובץ " ופתח .1

 מעבר לשקופית הבאה.הוסיפו קישור לצורת החץ  :בשקופית הראשונה .2

 : 2בשקופית מס' .3

 מעבר לשקופית הבאה.הוסיפו קישור  5למלבן של מס'  •

 4הוסיפו קישור מעבר לשקופית  8למלבן של מס' •
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 4הוסיפו קישור מעבר לשקופית  4למלבן של מס'  •

 4הוסיפו קישור מעבר לשקופית  2למלבן של מס'  •

 .5מעבר לשקופית : לצורת החץ הוסיפו קישור 3בשקופית מס' .4

 .2מעבר לשקופית : לצורת החץ הוסיפו קישור 4בשקופית מס' .5

 בהנאה!-הפעילו את המצגת .6

 ועצבו שקופיות כפי הדוגמא הנ"ל.צרו חידה נוספת בחשבון כרצונכם, ערכו  .7

 שמרו וסגרו את הקובץ .8

 קישורים-2תרגיל 

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 :בשקופית הראשונה .2

" הוספת קישור: "ודיהקל הראשית כותרתב  •

 .שמכםהקלידו את כותרת משנה ב •

 ריקת בפריסת ושקופי 1יפו הוס .3

  הוסיפו צורה כרצונכם זו בשקופית .4

 .כרצונכםעצבו  .5

 .םשיצרת לחצו על הצורה .6

 .  קישור לחצןחלקו העליון של על  לחצובכרטיסיית הוספה  .7

 הוסיפו קישור לשקופית הראשונה של המצגת. .8

  שמרו וסגרו את הקובץ. .9

 קישורים-3תרגיל 

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

בכותרת הקלידו: "טיפ טופ"  , שנו את פריסת השקופית לפריסה כותרת בלבד .2

 פעמים. 2הוסיפו צורת מלבן ושכפלו  .3

 בצורה הראשונה הקלידו: קניה חכמה .4

 בצורה השנייה הקלידו: סדר וארגון .5

 בצורה השלישית הקלידו: דירה נאה .6
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 בחרו ערכת נושא כרצונכם .7

 כותרת ותוכן מפריסת 2הוסיפו שקופית  .8

 בכותרת הקלידו: טיפים לקניה חכמה •

בתוכן הקלידו:  •

o .אל תצאו לקניה מרוכזת בלי רשימה  מאורגנת
o אל תלכו עם ילדים קטנים.
o  "אל תתפתו לפרסומות ומבצעים, לרוב הם "זול שהוא יקר
o ...אל תלכו רעבים, החטיפים מחכים לכם ליד הקופות

 מפריסת כותרת ותוכן 3הוסיפו שקופית  .9

 בכותרת הקלידו: טיפים לסדר וארגון •

 בתוכן הקלידו:  •

o  .החזירו כל חפץ למקומו מיד בתום השימוש, כך לא תצברו בלגן
o  השתדלו ללכת לישון בבית מסודר, האוירה בבוקר תהיה נעימה

 יותר.
o   אל תתייאשו... –גם כשלא רואים את הרצפה

 מפריסת כותרת ותוכן 4הוסיפו שקופית  .10

 בכותרת הקלידו: טיפים לדירה נאה •

 בתוכן הקלידו:  •

o .הקפידו על בית נקי ומסודר
o .הניחו פרחים חיים ורעננים על השולחן
o .שימו מפיצי ריח, הם משרים אוירה נינוחה ונעימה
o עצבו את הבית בקו נקי וחלק, ניתן להוסיף מס' אלמנטים עיצוביים

 לקישוט.
 .קניה חכמה לחצו על הצורהבשקופית הראשונה  .10

 .פעולהלחצן על  לחצובכרטיסיית הוספה  .11

 .שקופית הבאהבחרו באפשרות היפר קישור ל .12
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 .סדר וארגון הצורהלחצו על  .13

 לחצן פעולה.על  לחצובכרטיסיית הוספה  .14

 .3... ובחלונית שנפתחה בחרו בשקופית בחרו באפשרות היפר קישור לשקופית .15

 .דירה נאה לחצו על הצורה . .16

 .פעולהלחצן על  לחצובכרטיסיית הוספה  .17

 4... ובחלונית שנפתחה בחרו בשקופית שקופיתקישור לבחרו באפשרות היפר  .18

 כפתורי פעולההוסיפו צורת בית  מקטגורית  2בשקופית מס'  .19

 יפתח אוטומט חלון פעולה בחרו היפר קישור לשקופית הראשונה ואישור. .20

 .4-ו 3העתיקו צורה זו לשקופית  .21

 הפעילו את המצגת ולחצו על הקישורים השונים, בהנאה! .22
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1 

 עכברהמעבר  הגדרת -פעולה לחצן -11פרק 

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 לפריסת ריק שקופית הראשונהשנו את ה .2

 מבוך באמצעות צורות. וצר .3

. לכל צורה (מהצורות המרכיבות את המבוך) פעולה צליל בעת מעבר עכבר  והוסיפ .4

בחרו צליל -השמע צלילמעבר עכבר  פעולה הוספה את הצורה ו (סמנ

 )האר בעת מעבר עכבר-מתוך הרשימה וסמנו

 הוסיפו מילוי תמונה/מרקם לצורות .5

 !לילדהלהגיע לכדור עזרו  -וכדורלדוג' בית בתחילה ובסוף המבוך, תמונות  והוסיפ .6

 הפעילו את המצגת, נסו לשחק במבוך בלי לגעת בצורות. .7
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 הערות – 12פרק 

 .לעיין בהן מאוחר יותר בעת הגשת הצגת השקופיות בפני קהל שנוכללהוסיף הערות  ניתן

 הוספת הערה

 תרצו להוסיף הערה. הב על השקופיתלחצו  .1

 .הערות, לחצו על תצוגהבכרטיסיית  .2

 :תוצג חלונית תחת השקופית

 .הרצוי הקלידו את הטקסטו ההערות לחצו בתוך חלונית .3

 לדוגמא:

 תרגול

 הערות-1תרגיל 

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח.1

 :בשקופית הראשונה .2

" הערות: "ודיהקל הראשית כותרתב  •
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ניתן להוסיף הערות שנוכל לעיין בהן מאוחר יותר הקלידו: כותרת משנה ב •

 .בעת הגשת הצגת השקופיות בפני קהל

 עצבו את הרקע .3

 יפו הערה למצגת כרצונכםהוס .4

 המגישהפעילו את תצוגת  .5

 בתצוגת המגיש הגדילו את גודל הטקסט בחלונית הערות. .6

 .סגרו את הקובץשמרו ו .7

 הגנה על המצגת – 13פרק 

כדי  מצגתללא סיסמה, להעניק גישת קריאה בלבד מצגת ניתן למנוע ממשתמשים לפתוח 

. בנושא זה נעסוק בדרכים השונות שבהן נוכל להשתמש העיצוביםשלא ימחקו בטעות 

.PowerPoint -באפשרויות העיקריות להגנה על קבצי ה

תרגול

 פרטים חסויים – 1תרגיל 

 "פרטים חסויים" משולחן העבודה. פתחו את הקובץ  .1

 ובחרו הצפן באמצעות סיסמה. המצגתהגן על בחרו באפשרות  .2

 הזינו ואשרו סיסמה. .3

 הקובץ.שמרו וסגרו את  .4

 פתחו את הקובץ והקישו סיסמה. .5
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 PowerPoint - תרגיל מסכם

PowerPoint-האת תוכנת  ופתח .1

 את פריסת השקופית הראשונה ל: "כותרת בלבד" ושנ .2

 בה: מסביב לעולם ודיהקל

 :שקופיות 3הוסיפו  .3

 מפריסת כותרת בלבד 2שקופית  •

 מפריסת ריק 3שקופית  •

 מפריסת שקופית כותרת 4שקופית  •

 .שקופית כרצונכםלכל עיצוב רקע  ובחר .4

 בהן כדלהלן: ודיצורות מתחת לכותרת והקל יפוהוס 1בשקופית מס'  .5

 .כםאת הצורות כרצונ וועצב ובזר ו,ישר .6

:  2בשקופית מס' .7

 בכותרת: אנגליה.  ודיהקל •

 אותה. ותמונה מתאימה ועצב יפוהוס •

 הנפשות לאחר הקודם.ל הגדירוהנפשות לכותרת ולתמונה,  ובחר •

 : 3בשקופית מס'  .8

לכיתוב אפקט  יפוהוס -בתוכה "ארצות הברית" ודיצורה והקל יפוהוס •

 המרה.

 :4בשקופית  מס'  .9

 בכותרת ראשית: ישראל ודיהקל •

 בכותרת משנה: "ירושלים אורו של עולם". ודיהקל •

 מצורות. ותמונה של הכותל המערבי או צר יפוהוס .10

 הנפשות לאחר הקודם.ל הגדירוהנפשות כניסה/הדגשה לכל האובייקטים,  ובחר .11

 מעברים שונים אוטומטיים לכל השקופיות. וקבע .12

 בשקופית הראשונה שיר/מנגינה. יפוהוס .13

 קבעו כי השיר יפעל מתחילת המצגת עד סופה באופן אוטומטי. .14

 ארה"ב ישראל אנגליה
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 .אנגליה על הצורה לחצובשקופית הראשונה  .15

 .שקופית הבאההוסיפו קישור ל .16

 .ארה"ב לחצו על הצורהבשקופית הראשונה  .17

 .3שקופית מס' הוסיפו קישור ל .18

 .ישראל לחצו על הצורהבשקופית הראשונה  .19

 .4שקופית מס' הוסיפו קישור ל .20

 כפתורי פעולההוסיפו צורת בית  מקטגורית  2בשקופית מס'  .21

 קישור לשקופית הראשונה ואישור.בחלון בחרו היפר  .22

 .4-ו 3העתיקו צורה זו לשקופית  .23

 .הקישורים השוניםובדקו את פעולת הפעילו את המצגת  .24

 את המצגת. רווסג ושמר .25
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