
 

 

 קורס הכרת המחשב למתקדמים תכנית  

 מה מתרגלים?  מה לומדים?  מספר מפגש 

 חזרה ויישור קו  - 1יחידה 

1 
 חזרה ויישור קו 

חומרת 
המחשב ותוכנת  

 המחשב

חזרה ויישור קו: חומרת המחשב ותוכנת  
 המחשב

 שימושי עכבר  •
מקשי   • פריסת  מקלדת:  שימושי 

מקש,   כל  ומשמעות  המקלדת 
ושילוב   בסיסיים  מקלדת  קיצורי 

 והמקלדת בין מקשי העכבר 
:  Windowsמערכת ההפעלה של   •

העבודה,   שולחן  הכלים,  סרגלי 
המשימות,   שורת  הקבצים,  סייר 

 שורת החיפוש 
מסמך,   • תיקייה,  בסיס:  הגדרות 

קובץ, דפדפן אינטרנט, התראות,  
 קיצור דרך, אייקון

 

2 
כלים מתקדמים  

בהכרת 
 המחשב א'

 כלים מתקדמים בהכרת המחשב 
של   מתקדמות  מערכת  הגדרות 

 ההפעלה:
 תפריט התחל: התאמה אישית  •
 מרכז ההודעות: התאמה אישית  •
שינוי   • אישית:  התאמה  הגדרות 

שומר מסך, שינוי תמונת רקע על  
סמן   שינוי  העבודה,  שולחן  גבי 

 העכבר 
גישה  • ונוחות  נגישות  הגדרות 

זכוכית   ההפעלה:  במערכת 
 מגדלת, מקלדת וירטואלית

 ):connectivityקישוריות (
דרך  • למחשב  מכשירים  חיבור 

bluetooth 
הקרנת מסך הטלפון הנייד על גבי   •

 המחשב
גבי   • על  המחשב  מסך  הקרנת 

 טלוויזיה חכמה 

הגדרות   תרגול 
מתקדמות של מערכת  

 ההפעלה:
התאמה   •

של   אישית 
 שולחן העבודה 

סמן  • התאמת 
 העכבר 

כניסה   •
להגדרות  

נגישות 
ופתיחת 
מקלדת 

 וירטואלית
שפ • ת  הוספת 

 פלט
 תרגול קישוריות: 

הפעלת  •
bluetooth  

וחיפוש  
מכשירים  
 להתאמה 

3 
כלים מתקדמים  

בהכרת 
 המחשב ב'

 : Microsoftחנות האפליקציות של 
חנות   • מתוך  אפליקציות  התקנת 

 Microsoftהאפליקציות של 

חנות   תרגול 
 האפליקציות: 

אחת   • התקנת 
  10מתוך  



 

 

ביותר   10 • הטובות  האפליקציות 
מטרות Microsoftשל   סקירה,   :

 ושימושים מרכזיים 
הגדרות הסרת   • אפליקציות, 

 אפליקציות ברירת מחדל
של   • המהיר  הסיוע  אפליקציית 

Microsoft    ללא עזרה  לקבלת 
 הורדת אפליקציה

יעילות בעבודה עם מערכת ההפעלה של  
Microsoft : 

 קיצורי מקלדת מתקדמים:  •
o Alt+Tab 
o Alt+F4 
o F5 
o Ctrl+C 
o Ctrl+V 
o Ctrl+Z 
o WinKey+D 
o WinKey+Arrow 
o PrtScrn 

האפליקציות  
של  הטובות 

Microsoft 
תרגול   •

אפליקציית  
המהיר   הסיוע 

 Microsoftשל  
תרגול יעילות בעבודה  
ההפעלה   מערכת  עם 

 : Microsoftשל 
 חלון לצד חלון  •
בין  • מעבר 

 תוכנות
 סגירת חלון  •
חלון   • רענון 

 אינטרנט 
 הדבק-העתק •
לשולחן   • גישה 

 העבודה
מסך   • צילום 

לצילומי   וגישה 
  המסך

 עולם האינטרנט  - 2יחידה 

4 
עולם האינטרנט  

 למתקדמים 

 עולם האינטרנט למתקדמים 
במנוע   • מתקדם  מידע  חיפוש 

 : Googleהחיפוש 
o   :מתקדמים חיפוש  כלי 

 אופרטורים
:  Google Chromeדפדפן   •

 העמקה והרחבה
o   למה   - התחברות לדפדפן

 זה חשוב?
o  סנכרון הדפדפן 
o   של אישית  התאמה 

 דפדפן גוגל: 
   סימניות יצירת 

סימניה,   ותיקיות 
סרגל  ניהול 

 הסימניות 
   קיצורי התאמת 

 דרך במסך הבית 
   עיצוב התאמת 

 מסך הבית
 כניסה להגדרות הדפדפן:  •

  הורדות 

 תרגול חיפוש מתקדם:
שימוש  •

באופרטורים 
מידע  לחיפוש 

מתקדם,  
 מדויק ורצוי
 תרגול דפדפן גוגל: 

התחברות   •
 לדפדפן 

סנכרון  •
 הדפדפן 

התאמה   •
של   אישית 
שינוי  הדפדפן: 
התאמת   רקע, 

 קיצורי דרך
סימניות   • יצירת 

ותיקיות 
  סימניות

דפדפן  תרגול   הגדרות 
 גוגל: 



 

 

 היסטוריה 
  :הגדרות 

   הגדרת
 מסך הבית 

   הגדרת
כרטיסיות 

לפתיחה 
בעת 

 ההפעלה
 פעולות על כרטיסיות: •

 פתיחת כרטיסיות •
ניווט בין כרטיסיות   •

ע"י קיצור מקלדת  
Ctr ספרה+ 

גישה  •
להורדות,  
היסטוריה 

 והגדרות
מסך   • הגדרת 

 הבית
הגדרת   •

כרטיסיות 
 לפתיחה

 ניהול אחסון המחשב  - 3יחידה 

5 
וסידור  ניהול 
 אחסון המחשב 

כניסה   • המחשב:  אחסון  הגדרות 
אחסון   מקום  בירור  להגדרות, 

 פנוי ובשימוש
מחיקת  • אחסון:  מקום  פינוי 

שאינן   תוכנות  הסרת  קבצים, 
 בשימוש, ריקון סל המיחזור

 סידור תיקיות על פי נושאים  •
 אפשרויות אחסון חליפי:  •

o   של הענן   Googleאחסון 
הקדמה, Microsoft-ו  :

למפגשים   והכנה  היכרות 
 הבאים 

o  קשיח חיצוני  אחסון 
דיסק או -און-בעזרת  קי 

הקדמה   חיצוני:  כונן 
המ פגשים  לקראת 

 הבאים 

אחסון   ניהול  תרגול 
 המחשב:

כניסה   •
להגדרות  

מקום   ובדיקת 
פנוי  אחסון 

 ובשימוש
מקום   • פינוי 

ריקון   אחסון, 
 סל המיחזור

תיקיות  • סידור 
 על פי נושאים 

תוכנות  • הסרת 
 שאינן בשימוש 

 

 


