
 

 

 לשירותך   Googleהאימפריה של  תכנית קורס  

מספר  
 מפגש 

 מה מתרגלים?  מה לומדים? 

1 
שירותי  

ענן:  
הקדמה  

 ומבוא 

יתרונות,  ענן?  שירותי  מהם  הקדמה: 
 חסרונות ויכולות חשובות 

 :Googleמבוא לאפליקציות 
 Googleשירותי הענן של  •
לאפליקציות   • דרך    Googleגישה 

 הטלפון הנייד ודרך המחשב 
אפליקציות גוגל: התמצאות כללית   •

 במרחב
כלליים   • עבודה  עקרונות 

 באפליקציות גוגל
 תהליך יצירת חשבון:

דרכים ליצירת חשבון, התחברות לחשבון  
 קיים והתנתקות מחשבון.

כל   הורדת  הבאים:  למפגשים  הכנה 
הקורס  למפגשי  הרלוונטיות  האפליקציות 

 הבאים. 

 : Googleתרגול 
לחשבון   התחברות 

Google  התנתקות  ,
דרך    Googleמחשבון  

הטלפון   ו/או  המחשב 
  החכם 

2 
ארון  

האחסון  
  של גוגל: 
Google 

Drive 

 Google Driveאפליקציות גוגל:  
 הקדמה: מהו הדרייב של גוגל? 

ודרך   • המחשב  דרך  לדרייב  כניסה 
 הטלפון החכם

האפליקציה:   • במרחב  התמצאות 
 סרגל הכלים, יצירת מסמך

ומסמכים   • תיקיות  יצירת 
 Google: Googleבאפליקציות  

Docs, Google Sheets, Google 
Slides . 

ל • מסמכים   Google-העלאת 
Drive    המחשב  / הטלפון  מתוך 
 הנייד 

הרשאות   • עם  מסמכים  שיתוף 
 שונות: עריכה, צפייה, תגובה 

ב • המידע  וארגון   Google-ניהול 
Drive העברת קבצים לתיקייה : 

הפנוי  • האחסון  מקום  בדיקת 
 ובשימוש באפליקציה 

 : Google Driveתרגול  
כניסה לאפליקציה   •

המחשב   דרך 
 והטלפון החכם 

 יצירת מסמך  •
מסמך   • הוספת 

החכם  מהטלפון 
 ומהמחשב

 שיתוף מסמך •
תיקייה   • יצירת 

 בדרייב
מקום   • בדיקת 

הפנוי   האחסון 
 לשימוש

3 
Gmail : 
דואר  

אלקטרוני  
מבית  

Google 

 ?Gmailהקדמה: מה זה  •
במרחב   • סרגל Gmailהתמצאות   :

יצירת מייל, תיבות דואר השליטה,  
נשלח,  דואר  נכנס,  (דואר  מובנות 

 ספאם)

בסיס:   • פעולות 
מייל   יצירת 

ושליחתו, 
קובץ,   הוספת 
למייל   מענה 

שהתקבל, 



 

 

ב  • בסיס  יצירת Gmail-פעולות   :
הוספת   נמען,  הוספת  חדש,  מייל 
שהתקבל,   למייל  מענה  קובץ, 

 מחיקה והעברה של מיילים. 
ב • מתקדמות  :  Gmail-פעולות 

יצירת תיקיות וארגון תיבות הדואר,  
חיפוש   כספאם,  דואר  סימון 

יצירת רשימות  Gmail-מתקדם ב  ,
מהירה   מיילים  לשליחת  תפוצה 

 ויעילה, יצירת חתימה 
ל • הטלפון    Gmail-התחברות  דרך 

 החכם: 
o   במרחב התמצאות 

הסלולרית,   האפליקציה 
מהירות   פעולות  הגדרת 
להעברת   החלקה)  (מחוות 
וארגון   לתיקיות  מיילים 
הגדרת   הדואר,  תיבות 

 התראות

מייל   העברת 
 ומחיקת מייל. 

פעולות   •
מתקדמות: 

תיקיות,   יצירת 
הגדרת  

התראות 
והגדרת  
פעולות  
החלקה 

הנייד   בטלפון 
להעברת 

מיילים  
במהירות 

המייל,  וארגון 
חיפוש   תרגול 

מתקדם  
יצירת   במייל, 
רשימת תפוצה 
של צוות / סניף  

מקום   /
יצירת  עבודה, 

 ימה חת

4 
דפדפן  

האינטרנט  
 של גוגל: 

Google 
Chrome 

 ?Google Chromeהקדמה: מהו דפדפן 
 Googleהתמצאות בדפדפן  •

o   לדפדפן למה    -התחברות 
 זה חשוב?

o  סנכרון הדפדפן 
o   התאמה אישית של דפדפן

 גוגל: 
   סימניות יצירת 

סימניה,   ותיקיות 
סרגל  ניהול 

 הסימניות 
   קיצורי התאמת 

 דרך במסך הבית 
  התאמת עיצוב מסך

 הבית
 כניסה להגדרות הדפדפן:  •

  הורדות 
 היסטוריה 
  :הגדרות 

   הגדרת מסך
 הבית

   הגדרת
כרטיסיות 

 תרגול דפדפן גוגל: 
התחברות   •

 לדפדפן 
 סנכרון הדפדפן  •
אישית   • התאמה 

שינוי  של הדפדפן: 
התאמת   רקע, 

 קיצורי דרך
סימניות  • יצירת 

  ותיקיות סימניות
דפדפן   הגדרות  תרגול 

 גוגל: 
להורדות,   • גישה 

היסטוריה 
 והגדרות

 הגדרת מסך הבית  •
כרטיסיות   • הגדרת 

בעת  לפתיחה 
 ההפעלה

 כרטיסיות הצמדת  •
 חיפוש כרטיסיה •

תרגול חיפוש מידע במנוע  
 החיפוש של גוגל: 



 

 

לפתיחה 
בעת 

 ההפעלה
 פעולות על כרטיסיות: •

כרטיסיות  • פתיחת 
 מרובות 

כרטיסיות   • בין  ניווט 
מקלדת   קיצור  ע"י 

Ctr ספרה+ 
 חיפוש כרטיסיות •
כרטיסיות   • הצמדת 

הצמדת  וביטול 
 כרטיסיות

של   • החיפוש  במנוע  מידע  חיפוש 
 גוגל: 
 חיפוש מידע בסיסי בגוגל:  •

 חיפוש חופשי •
גמישות   • מהי 

כיצד   או:  לשונית? 
למה  יודע  גוגל 
גם  התכוונו 
שגיאת   כשעשינו 

 הקלדה?
תוצאות   • סוגי 

אל  מודעה  חיפוש: 
 מול תוצאה אורגנית

מתקדם  • מידע  חיפוש 
 : Googleבמנוע החיפוש 

חיפוש  • כלי 
מתקדמים:  

 ופרטוריםא

עסק  • בית  חיפוש 
 על פי שם 

לאתר   • כניסה 
פי   על  אינטרנט 

,  URLכתובת  
עסק  בית  חיפוש 
במנוע החיפוש של 

 גוגל 
שימוש  •

באופרטורים 
מידע  לחיפוש 
מדויק   מתקדם, 

 ורצוי

5 
הגלריה  
 של גוגל: 

 Google 
Photos 

Google Photos : 
אפליקציית   מהי   Googleהקדמה: 

Photos ? 
המחשב  • דרך  לאפליקציה  כניסה 

 ודרך הטלפון החכם 
לשם   • האפליקציה  וסנכרון  גיבוי 

מהטלפון  הגלריה  תמונות  שמירת 
 הנייד על גבי האפליקציה 

גיבוי   • לאחר  בגלריה  מקום  פינוי 
 באפליקציה 

 חיפוש חכם באפליקציה:  •
o  חיפוש לפי תמונות 
o  חפציםחיפוש לפי 
o  חיפוש לפי תאריכים 

 : Google Photosתרגול  
וסנכרון   • גיבוי 

הטלפון   גלריית 
החכם  

 באפליקציה 
פינוי מקום בגלריה  •

 צורך) (בהתאם ל
אלבום   • יצירת 

תמונות   והוספת 
אוטומטית 

 לאלבום
תמונות   • הורדת 

מהאפליקציה  
חילוץ   למחשב, 

 קבצי התיקייה 



 

 

תמונות  • הוספת  אלבומים,  יצירת 
 אוטומטית לאלבום 

גוגל  • באמצעות  תמונות  עריכת 
 פוטוס 

 ניהול אחסון  •
חילוץ   • למחשב,  תמונות  הורדת 

 קבצי התיקייה ומשמעות החילוץ

 

 


