
חוברת קורס

המיזם הלאומי 

לקידום אוריינות  

דיגיטלית בקרב 

אזרחים ותיקים

:החוברת של



תכנית הקורס

שעהתאריךנושא כללימפגש

'הכרת הטאבלט חלק א1

'הכרת הטאבלט חלק ב2

עולם האינטרנט3

4
–תקשורת באינטרנט 

Gmail

5
+ בטאבלטאפליקציות 

Zoom

6

מרחוק
גלישה בטוחה באינטרנט

7

מרחוק
'אפליקציות מובנות א

8

מרחוק
'אפליקציות מובנות ב

9

מרחוק
WhatsAppאפליקציית 

10

מרחוק
סיכום ומשוב



תחילת קורס–דף היעדים שלי 
:תאריך תחילת קורס

?ה כיום ביטחון בעולם הטכנולוגי/ה מרגיש/באיזו מידה את

לא מסכים  / ה מסכים /י עד כמה את/סמננא . לפניך מספר היגדים
:עם כל אחד מהם



:תאריך תחילת קורס

לא  / ה מסכים /י עד כמה את/סמננא . לפניך מספר היגדים נוספים
:מסכים עם כל אחד מהם

מה אינך עושה היום והיית רוצה לעשות באופן עצמאי בסיום 

לשלוח הודעת  : לדוגמה(יש להגדיר שלוש מטרות ? הקורס

WhatsApp / לחפש מידע באינטרנט/ להתקשר לבן משפחה:(

1.

2.

3.

תחילת קורס–דף היעדים שלי 



הכלי הלאומי  

למדידת אוריינות  

דיגיטלית

QR-חזרו לקוד ה

שמופיע בחוברת  

התקנת הטאבלט



מיםמיכלי/ להרחיק ממקורות 1.

לשמור על הטאבלט בתוך הכיסוי2.

לשבת כשעושים שימוש במכשיר3.

/  להצמיד את עט המגע למקרר 4.

משטח מתכת קבוע

1סיכום מפגש 

1
טאבלט

2
עט מגע

3
בית טעינה

4
כבל טעינה



נטעין את המכשיר רק כשהסוללה  1.

ונוודא  ) ומטה15%(זקוקה לטעינה 

-שסמל הסוללה על גבי המסך הופך ל

)המכשיר בטעינה(=

נטעין את המכשיר עד טעינה מלאה  2.

וננתק את המכשיר מכבל  ) 100%(

הטעינה

הרחק  , נטעין את המכשיר במקום בטוח3.

משקאות או בעלי , מהישג ידם של ילדים

חיים

עדיף לחבר את המכשיר לטעינה בלילה  4.

ולנתקו בבוקר

,  כשאנו יוצאים מהבית עם המכשיר5.

85%(נוודא שאחוז הסוללה גבוה 

)ומעלה

1סיכום מפגש 



היכרות עם הטאבלט: 1סיכום מפגש 

שקע טעינה

רמקול

הלחצן הצידי

מקשי עצמת קול

כניסה לאוזניות

מיקרופון
מצלמה קדמית

מצלמה אחורית

רמקול

:הלחצן הצידי
)  כשהמכשיר כבוי(הפעלה = לחיצה ארוכה 

)כשהמכשיר דולק(או הפעלת עוזר קולי 
פתיחת המסך/ נעילת = לחיצה קצרה 

סמלי טעינת המכשיר: והפעם, הפינה האיקונית
נמצאים בחלק הימני העליון של מסך המכשיר

מכשיר בטעינה         סוללה נמוכה          סוללה מלאה



1מפגש –שעת תרגול 

:הכרת מקשי הטאבלט הפיזיים

הכפתור שמאפשר כיבוי והדלקה  

:  נקרא

,  )י את הנכון/סמן(מתחתיו / מעליו 

.  ישנו כפתור לשינוי עצמת הקול

שלו לחיצה על החלק ה

ולחיצה , תגביר את העצמת הקול

שלו על החלק ה

.תנמיך את עצמת הקול



1מפגש –שעת תרגול 

יש מספר יציאות וכניסות פיזיות 

שבצו את החסר (אל הטאבלט /מ

):מתוך מאגר המילים

;שקע טעינה;רמקול עליון;הלחצן הצידי

מקשי  ;כניסה לאזניות;מצלמה קדמית

, מצלמה אחורית, מיקרופון;עצמת קול

רמקול תחתון



1מפגש –שעת תרגול 

:לחיצות מגע

.בטלו את נעילת הטאבלט1.

".  גלריה"אתרו אפליקציה בשם 2.
:היא נראית כך

גררו אותה לפינה הימנית  3.
.העליונה של המסך

אתרו אפליקציה בשם  4.
: היא נראית כך". מצלמה"

גררו אותה לצד אפליקציית  5.
.הגלריה

לחצו לחיצה ארוכה על 6.
נפתחו  . אפליקציית הגלריה

לחצו , בפניכם מספר אפשרויות
.על אחת מהן

: רמז? איך תוכלו לחזור אחורה7.
!זכרו את שורת הניווט



לחיצות מגע: 1סיכום מפגש 

במסךנוגעתהאצבע(קצרהלחיצה
כניסה,בחירה=)ועוזבת

זהמהנסביר(לאפליקציה
למכשירישירהפקודה,)בהמשך

במסךנוגעתהאצבע(ארוכהלחיצה

תפריטפתיחת)עוזבתולא

עללחיצהבעתאפשרויות

בעתהביתמסךעיצוב,אפליקציה

במסךריקמקוםבכללחיצה



לחיצות מגע: 1סיכום מפגש 

Drag and Drop)ושמיטהגרירה(=

נוספיםאלמנטים/אפליקציותסידור

המסךברחבי

Swipeמטה/מעלה=

ההתראותמסךפתיחת

,המערכתסמליובו

,התראות,עדכונים

.הודעות



לחיצות מגע: 1סיכום מפגש 

הרחקה  / קירוב 

)zoom-in / out ( =

קירוב לצורך  

/ הגדלת המסך 

אלמנט / תמונה 

הרחקה , אחר

לצורך הקטנה

swipe)מעבר = ) גרירה הצידה

תמונות/ בין מסכים 



לחצני הניווט: 1סיכום מפגש 

:  והפעם, הפינה האיקונית

סיבוב מסך אוטומטי

מסך הטאבלט יתאים את עצמו 

מאוזן (באופן אוטומטי למנח הנבחר 

גרירת מסך ההתראות ). מאונך/ 

ולחיצה על אייקון זה תבטל את סיבוב 

.המסך האוטומטי

חזרה 
מסך  
אחד  
אחורה

חזרה 
למסך  
הבית 

המסך (
)הראשי

פתיחת מסך  
האפליקציות 

הפעילות

לחצני הניווט



2סיכום מפגש 

מותאמתתוכנה.בעברית,יישומון

אפליקציותיש.ניידיםלמכשירים

)המכשירעלמראשמותקנות(מובנות

להתקיןשצריךאפליקציותויש

.בעצמנו



2סיכום מפגש 

/הודעות/התראותעלמעידה

/פתחנווטרםשקיבלנועדכונים

קיבלנואם,לדוגמא.אליהםהתייחסו

אם.הודעהשלאייקוןנראההודעה

אייקוןנראה,ענינוולאשיחהקיבלנו

.כךעלהמעיד



2סיכום מפגש 

בהןאפליקציותשלקיבועמאפשרת

.קרובותלעתיםשימושעושיםאנו

כלתלווההקבועההאפליקציותשורת

swipeשמאלה/ימינהשנעשה

לגשתשנוכלכך,הביתממסך

.בקלותבההקבועותלאפליקציות



2סיכום מפגש 

ניווט,הביתלמסךחזרהמאפשרים

ופתיחתאפליקציותבתוךמסכיםבין

.כעתהפעילותהאפליקציות



2סיכום מפגש 

המסך  = מסך הבית 

נפתח בעת ביטול  , הראשי

.נעילת המסך

כל מסך שאינו  = מסכי משנה 

אליו מגיעים , המסך הראשי

ימינה  ) הסטה(swipeעל ידי 

.שמאלה/ 

=  מסך התראות 

המסך המתקבל בעת 

swipeכלפי מטה



2סיכום מפגש 

?מה אפשר לחפש בו

אפליקציות•

חיפוש  , לדוגמה(תכני יישומים •

יציג את כל " הגדרות"המילה 

האזכורים של המילה בכל 

)בטאבלטהאפליקציות 

קבצים הנמצאים באחסון  •

מסמך  , לדוגמה(המכשיר 

)שהורדנו מהאינטרנט

= מסך החיפוש 

המסך המתקבל בעת 

swipeכלפי מעלה



2סיכום מפגש 

איך נדע  : והפעם, הפינה האיקונית

?באיזה מסך אנחנו נמצאים

הקבועההאייקוניםשורתמעל

ביןשיטוט.קטנטניםסמליםנמצאים

הסמללשינוייגרוםהטאבלטמסכי

המודגשהסמלאם.מביניהםהמודגש

שאנוסימן,הביתבצורהזההוא

עלמעידםהסמליםיתר.הביתבמסך

.משנהמסכי



2סיכום מפגש 

היכרות עם מקלדת המגע של הטאבלט



2סיכום מפגש 

היכרות עם מקלדת המגע של הטאבלט

מסכים מסוימים בהם  / ביישומים 

תיפתח אוטומטית , נצטרך להקליד

לחיצה קצרה על . מקלדת מגע

השורה בה נצטרך להקליד תעלה קו 

ניתן  . סמן טקסטמהבהב הנקרא 

/ למקם את סמן הטקסט אחורה 

,  קדימה בתוך כל טקסט שנכתוב

למחוק אותיות  / זאת על מנת לתקן 

.בודדות במקום את הטקסט כולו



2מפגש –שעת תרגול 

הכרת מסכי הטאבלט

.  יש מספר מסכיםלטאבלט

?איך מגיעים למסך הבית

?איך מגיעים למסך החיפוש

?איך מגיעים למסך ההתראות

?איך מגיעים למסכי המשנה



2מפגש –שעת תרגול 

שורת האפליקציות הקבועה

התבוננו בשורת האפליקציות  

?אילו אפליקציות יש שם. הקבועה

מספר האפליקציות המירבי שניתן  

להכניס לשורה זו הוא  

?  איך הגעתם לתוצאה זו

לחיצת המגע שבה השתמשתם  

כדי לקבע אפליקציה בשורת  

:האפליקציות הקבועה נקראת



2מפגש –שעת תרגול 

מסך החיפוש

אתרו את , במסך החיפוש

:האפליקציות הבאות

אנשי קשר1.

הגדרות2.

לוח שנה3.

שעון4.

מחשבון5.

Playחנות 6.

קבעו אפליקציות אלה בשורת  

מימין  האפליקציות הקבועה 

כך , על פי סדר הופעתן, לשמאל

:שתיראה כך



2מפגש –שעת תרגול 

יצירת תיקיות אפליקציות

מסך  (נסדר את מסך הבית 

).הטאבלט הראשי

צרו תיקיות אפליקציות על פי . 1

:הטבלה הבאה

אפליקציות בתיקייהשם תיקייה

גלריהתמונות

מצלמה

רשמקולעזרים

הקבצים שלי

הודעותתקשורת

טלפון

Spotifyפנאי

Netflix



2מפגש –שעת תרגול 
Googleאתרו תיקייה בשם 2.

לחצו עליה . במסך החיפוש

לחיצה ארוכה ובחרו להוסיף  

.  אותה לדף הבית

לחצו לחיצה ארוכה על כל 3.

אפליקציה  / סמל / תיקייה 

.-אחרת ובחרו ב

מסך הבית של  , בסיום תרגול זה4.

הטאבלט שלכם צריך להיראות  

:כך



עולם האינטרנט: 3סיכום מפגש 

?איך מתחברים לאינטרנט אלחוטי

אתמחפשיםההתראותבמסך1.

שהואומוודאיםWi-Fi-הסמל

.בכחולצבוע

לחיצהWi-Fi-הסמלעללוחצים2.

אתבוחריםלפנינוובמסךארוכה

.להתחברישאליההרשתשם

.לגלושומתחיליםסיסמהמזינים3.



מספר הקווים הכחולים •

מעיד על עצמת קליטת 

סמל כחול  . האינטרנט

קליטת אינטרנט  = לגמרי 

.מיטבית

רשת = מנעול ליד הסמל •

.  מוגנת בסיסמה

רשת פתוחה  = אין מנעול •

לשימוש הציבור

עולם האינטרנט: 3סיכום מפגש 



מאפשרת שימוש  : רשת סלולרית

במכשיר טכנולוגי כטלפון וכן  

שימוש ברשת האינטרנט כחלק  

,  לא קיים/ אם סמל זה כבוי . מכך

לא קיימת אפשרות גלישה 

.סלולרית במכשיר

):  Wi-Fi, ווייפיי(אינטרנט אלחוטי 

מאפשר חיבור אלחוטי לאינטרנט 

כדי להתחבר נצטרך שם  . מרחוק

.רשת ולרוב גם סיסמה

עולם האינטרנט: 3סיכום מפגש 



: 3סיכום מפגש 

Googleדפדפן האינטרנט של 

חייבים  , כדי לגלוש בים

חייבים, כדי לגלוש באינטרנט

, הדפדפן מאפשר לנו לחפש מידע

להיכנס לאתרי אינטרנט ולצרוך  

)  אינטרנטיים(=שירותים מקוונים 

שונים

כי הוא מאפשר ניווט בין ? למה דפדפן

אתרי  : או בשמם הנפוץ, דפי אינטרנט

אינטרנט

דפדפן



Google Chrome–נעים להכיר 

לחצני ניווט  
חזרה למסך  (

מעבר / קודם 
)למסך הבא

שורת  
הכתובת  

)URL:(
רצף של  

תווים  
במבנה  
אחיד  

המשמש  
לייצוג 

המיקום  
דפי  של

אינטרנט  
אתרי  (=

)אינטרנט

/ פתיחה 
סגירה של  

= כרטיסיה 
פתיחת דפי  

/ אינטרנט 
אתרי אינטרנט  
מרובים וניווט  

ביניהם

מסך  
= הבית 

חזרה 
למסך  
הראשי  

של  
הדפדפן

: 3סיכום מפגש 

Googleדפדפן האינטרנט של 



Googleחיפוש מידע במנוע החיפוש של 

Googleדפדפן האינטרנט של 

מאפשר כניסה לאתרי אינטרנט  

י הקלדת כתובת האתר  "ע(באופן ידני 

אך גם מאפשר  , )כפי שעשינו קודם

.חיפוש מידע

את חיפוש המידע אנו , למעשה

מנוע החיפוש של  עושים בעזרת 

Google  .

הוא אתר Googleמנוע החיפוש של 

שכתובתו  , לכל דבר

www.google.co.il



.Google-במידעכללחפשניתן

לצפותנוכל,"אלעבור"עלכשנלחץ

.החיפושבתוצאות

מצאGoogle-שאתרהיאתוצאהכל

.שחיפשנולביטוירלוונטי

תוצאהלכללהיכנסנוכל,נרצהאם

למסך,אחורהתמידולחזור

עללחיצהי"ע,התוצאות

, Googleכשנרצה לחזור למנוע החיפוש של 

נלחץ על 

Googleחיפוש מידע במנוע החיפוש של 



3סיכום מפגש 

סגירת אפליקציות פעילות

סגירת  –אם המכשיר איטי •

אפליקציות פעילות עשויה לעזור

אם האפליקציה לא עובדת  •

סגירתה עשויה לעזור–כראוי 

אם המכשיר איטי ואנחנו לא •

יודעים לאתר את מקור התקלה 

סגירת כל האפליקציות  –

הפעילות עשויה לעזור



3סיכום מפגש 

מעבר בין אפליקציות פעילות

כדי לסגור את כל האפליקציות  

"  הכלסגור "נלחץ על , הפעילות

:בחלון האפליקציות הפעילות



3מפגש –שעת תרגול 

מעבר בין אפליקציות פעילות

"גלריה"פתחו את האפליקציה 1.

לחצו על לחצן הבית לחזרה 2.

.למסך הראשי

פתחו את , באותו האופן3.

:האפליקציות הבאות

נסו לנווט בין האפליקציות  , כעת4.

י הלחצן השמאלי "הפעילות ע

: בשורת לחצני הניווט

Gmailטלפוןרשמקול



3מפגש –שעת תרגול 

סגירת אפליקציות פעילות

יש שתי דרכים לסגור אפליקציה  

.פעילה

הדרך הראשונה היא לסגור  

?איך עושים זאת. אפליקציה אחת

על איזה לחצן נלחץ כדי להגיע  1.

?  לחלון האפליקציות הפעילות

:ציירו אותו

באיזו תנועת לחיצה נשתמש  2.

?בכדי לסגור אפליקציה



3מפגש –שעת תרגול 

סגירת אפליקציות פעילות

יש שתי דרכים לסגור אפליקציה  

.פעילה

הדרך השנייה היא לסגור את כל 

.האפליקציות בבת אחת

נלחץ על הלחצן , כדי לעשות זאת

השמאלי בשורת לחצני הניווט  

ואז נלחץ על  :        ) שנראה ככה(

:                         .הכיתוב

?מהן הסיבות לסגירת אפליקציות



3מפגש –שעת תרגול 

:חיבור לאינטרנט אלחוטי

בדקו את , ממסך ההתראות1.

.החיבור האלחוטי לאינטרנט

?  לאיזו רשת אתם מחוברים2.

:כתבו כאן את פרטיה

האם אתם מחוברים לרשת 3.

, אם כן וגם אם לא? סלולרית

איזה סמל תצטרכו לחפש  

במסך ההתראות כדי לוודא  

:ציירו את הסמל? זאת

סיסמה לרשתשם הרשת



3מפגש –שעת תרגול 

:חיבור לאינטרנט אלחוטי

סמנו את , מבין הרשתות הבאות4.

הרשת האלחוטית בעלת 

:הקליטה הטובה ביותר

?  איך הסקתם זאת5.



3מפגש –שעת תרגול 

כנסו לדפדפן האינטרנט של  6.

Google3פתחו . דרך הטאבלט

י לחיצה "כרטיסיות אינטרנט ע

בחלק העליון  + על סימן הפלוס 

כנסו בכל דפדפן  . של הדפדפן

:לאחד מהאתרים הבאים

.1www.techbuddy.co.il

.2www.zoom.us

.3www.gov.il

סגרו שתי כרטיסיות כך 7.

לא  (שתישארו רק עם אחת 

).משנה איזו

http://www.techbuddy.co.il/
http://www.zoom.us/
http://www.gov.il/


3מפגש –שעת תרגול 
:חיפוש מידע באינטרנט

אתרו את התשובות לשאלות 1.
:י חיפוש באינטרנט"הבאות ע

מה  השאלה
חיפשתי  

?בגוגל

/  כתובת התשובה
שם האתר  
בו מצאתי  

את  
התשובה

באיזו  
מדינה 
הומצא 
?הקרמבו

מה שעות  
הפתיחה  
של סניף 
איקאה  
בראשון  

?לציון
כמה עולה 

לחדש 
רישיון  

?נהיגה



3מפגש –שעת תרגול 
:חיפוש מידע באינטרנט

מה חיפשתי  השאלה
?בגוגל

/  כתובת התשובה
שם  

האתר בו  
מצאתי  

את  
התשובה

מה  
המקצוע  
הנוסף 

של  
הכתב 
?ערד ניר
האם 

המילה  
"  גרב"

היא זכר  
?או נקבה

מי  
ה /כתב

את השיר 
שבת  "

?"בבוקר



3מפגש –שעת תרגול 

:חיפוש מידע באינטרנט
מה  השאלה

חיפשתי  
?בגוגל

/  כתובת התשובה
שם האתר  
בו מצאתי  

את  
התשובה

באיזו עיר  
י  "נולד ש
?עגנון

כמה 
סניפים יש  

לגלידה 
גולדה  

?בארץ
איך 

קוראים  
לאח של  
?  עלמה זק

מה הקשר 
שלו  

לתכנית
האח  "

?"הגדול



4סיכום מפגש 

שמות וסיסמאות, חשבונות: עולם האינטרנט

ברוב האתרים היום יש צורך  

כדי לצרוך  חשבון לפתוח 

יצירת חשבון באתרים  . שירותים

לא עולה כסף ומטרתה קבלת  

שם משתמש וסיסמה אישית  

.לצורך כניסה לשירותי האתר

המנעול: שם משתמש

המפתח: סיסמה



4סיכום מפגש 

שמות וסיסמאות, חשבונות: עולם האינטרנט

חפש כפתור ההרשמה1.

מלא את מסך הפרטים האישיים2.

אמת את החשבון אם תתבקש3.



4סיכום מפגש 

שמות וסיסמאות, חשבונות: עולם האינטרנט

?מה נחשב לסיסמה חזקה

תווים ומעלה 12-

, תאריך לידה(ללא פרטים אישיים -

)  כתובת, שם

משלבת אותיות גדולות וקטנות-

סימן  : משלבת סימנים מיוחדים-

'פסיק וכו, שאלה, קריאה

לחצן המקלדת             מאפשר מעבר בין אותיות  

:ללחצן שלושה מצבים. לועזיות קטנות לגדולות

אותיות קטנות  

abc

אות גדולה ומעבר אוטומטי  

Abcחזרה לאותיות קטנות 

אותיות גדולות

ABC



4סיכום מפגש 

שמות וסיסמאות, חשבונות: עולם האינטרנט

,שימוש במשפטים מתוך ספרים

סרטים או נאומים

שימוש במילות שירים אהובים

שימוש ברצף מילים בעלות

משמעות אישית

כתיבת הסיסמה במחברת

הסיסמאות ושמירתה במקום

!ידוע רק לנו



4מפגש –שעת תרגול 

Googleחשבון 

כנסו לתיקייה של  , בטאבלט1.

Google.

:  Gmailלחצו על אפליקציית 2.

בחלק התחתון" הבנתי"לחצו על 3.

ל עם "הוסיפו את כתובת הדוא4.

פרטי המשתמש של חשבון  

Google שיצרנו כעת יחד

בעזרת מעקב אחר השלבים  

.בעמוד הבא



4מפגש –שעת תרגול 

Googleהוספת חשבון 

:  Gmailבאפליקציית 



4מפגש –שעת תרגול 

Gmailאפליקציית 

.  Gmailבמפגש עסקנו באפליקציית 

זוהי אפליקציית דואר אלקטרוני  

שבה ניתן לשלוח ולקבל דואר 

,  מכרים, ולתקשר עם בני משפחה

.חברים וגופים ממשלתיים

,  נסו לחקור את האפליקציה

להשתמש בשיקול הדעת שלכם 

:ולשרטט את הלחצנים הבאים

מהו הלחצן שבלחיצה עליו ניצור 1.

?אימייל חדש

מהו הלחצן שבלחיצה עליו נוכל 2.

?לחפש באימייל

מהו הלחצן שבלחיצה עליו נוכל 3.

?  לגשת תפריט האפליקציה



4סיכום מפגש 

Gmail–תקשורת בעולם האינטרנט

על גבי  Googleבכל אפליקציה שנמצאת בתיקיית 

אנו נראה את האות הראשונה של  , המכשיר שלנו

.  שלנוGoogleשם המשתמש בחשבון 

אנושאכןלוודאלנותאפשרזואותעללחיצה

אתלספק,שלנוהאישיGoogleלחשבוןמחוברים

ולהחליףלאחריםהאלקטרוניהדוארכתובת

.)זהלשלבמורכבקצתעודזהאבל(אחרלחשבון

Googleחשבון 

שורת החיפוש

תפריט ניווט בין 

תיבות דואר

הודעת מייל

כתיבת מייל חדש



4סיכום מפגש 

Gmail–תקשורת בעולם האינטרנט

.  נחפש את סמל השליחה, כשנרצה לשלוח מייל

.  סמל זה הוא סמל נפוץ מאוד בעולם הטכנולוגי

נראה אותו בהרבה אפליקציות נוספות ובכל מיני  

נדע שמשמעותו זהה  –וכשנראה אותו , גרסאות

.שליחהומאפשרת לנו לבצע 

כל הדואר –דואר נכנס 

שקיבלנו

כל הדואר ששלחנו–נשלח

כל הודעה שרצינו  –טיוטות

לשלוח ומשום מה לא שלחנו  

)וויתרנו, שכחנו(

כל לחיצה על תפריט 

סוגרת  / ההמבורגר פותחת 

את תפריט תיבות הדואר 

.Gmail-שלכם ב



4סיכום מפגש 

Gmail–תקשורת בעולם האינטרנט

טרם נקרא= מודגש  נקרא= לא מודגש 

מחזיר תשובה למייל  

שקיבלנו

מעביר את המייל לצד  

שלישי

העברה לתיקיית  –מחיקה 

"אשפה"



לחצו על לחצן  , Gmailבאפליקציית 1.

כדי לחשוף את  Googleחשבון 

.  ל האלקטרונית שלכם"כתובת הדוא

כתבו אותה בדף הבא בכל אחת 

.מהכרטיסיות הייעודיות לכך

גזרו את הכרטיסיות וחלקו לשלושה  2.

בקשו מהם , מכרים/ בני משפחה 

.ל שלהם"את כתובת הדוא

ל בכרטיסיות  "שלחו לכתובות הדוא3.

:את הפרטים הבאים

בנושא המייל יופיע שמכם המלא1.

בתוכן המייל יופיע מספר הטלפון  2.

של הטאבלט שלכם

בתוכן תוכלו לכתוב כל  , בנוסף3.

.פרט נוסף העולה על רוחכם

4מפגש –שעת תרגול 

Gmailל של "דוא



כרטיסיות דואר אלקטרוני

גזור וחלק לשלושה משתתפים

:שם מלא

:ל שלי"כתובת הדוא
@gmail.com

:שם מלא

:ל שלי"כתובת הדוא
@gmail.com

:שם מלא

:ל שלי"כתובת הדוא
@gmail.com



4מפגש –שעת תרגול 

Gmailל של "דוא

:Gmailתיבות הדואר של 

(      )לחצו על תפריט ההמבורגר 1.

.לחצו על תיבת הדואר הנשלח2.

אתרו את אחד המיילים , בתיבה זו3.

לחצו עליו  . ששלחתם במשימה הקודמת

.כדי להיכנס ולקרוא אותו

י לחיצה על פח "מחקו את המייל ע4.

.האשפה

כעת לחצו שוב על תפריט ההמבורגר 5.

.וגשו לתיבת האשפה

אתרו את המייל שמחקתם שם ולחצו 6.

.עליו

בחרו להעביר מייל זה לכתובת של  7.

TechBuddy:

practice@techbuddy.co.il

י לחיצה על  "העברת מייל אפשרית ע: רמז

.בתחתית המייל

mailto:practice@techbuddy.co.il


4מפגש –שעת תרגול 

Gmailל של "דוא

,  אם יש התלבטויות(מלאו את הטבלה הבאה 

כדי למצוא את  ההנחייהנסו לבצע את 

):התשובה הנכונה

תשובהשאלה

היכן אמצא מייל  

?ששלחתי

היכן אמצא מייל  

?ששלחו אליי

איך אדע אם מייל 

ששלחו אליי נקרא 

?או לא

היכן אמצא מייל  

שהתחלתי לכתוב 

אבל משום מה  

?שכחתי לשלוח



4מפגש –שעת תרגול 

Gmailל של "דוא

,  אם יש התלבטויות(מלאו את הטבלה הבאה 

כדי למצוא את  ההנחייהנסו לבצע את 

):התשובה הנכונה

תשובהשאלה

מה עושה הפעולה

מה עושה הפעולה

מה עושה הפעולה

מה עושה הפעולה



5סיכום מפגש 

חנות האפליקציות

:שלבים5להתקנת אפליקציה 

בעברית או (Playחיפוש בחנות 1.

)באנגלית

איתור האפליקציה2.

התקנה3.

המתנה4.

הוספת האפליקציה למסך הבית5.

עדכון הוא העיגול הכתום שמופיע בסמל 

ומייצג כל דבר שהאפליקציה  , האפליקציה

,  הודעה חדשה ששלחו לנו: מעוניינת לדווח לנו

,  שיחת טלפון שלא נענתה, מייל חדש שקיבלנו

יש  , כדי לבטל עדכון... אירוע מתקרב בלוח השנה

לגלול מטה את מסך ההתראות ולבדוק מהו 

.  העדכון עליו מתריעה האפליקציה



5סיכום מפגש 

Zoomאפליקציית 

:תנאים הכרחיים3לשימוש באפליקציה 

חיבור לאינטרנט1.

Zoomחיבור לחשבון 2.

כניסה למפגש עם מזהה מפגש 3.

)Meeting ID(

כניסה למפגש עם מזהה מפגש ייחודי  

)Meeting ID(

כמו שלכל אירוע בעולם האמיתי יש 

.יש כתובתZoomגם לכל מפגש , כתובת



5סיכום מפגש 

Zoomאפליקציית 

:תנאים הכרחיים3לשימוש באפליקציה 

חיבור לאינטרנט1.

Zoomחיבור לחשבון 2.

כניסה למפגש עם מזהה מפגש 3.

)Meeting ID(

:Zoomכניסה למפגש 

Zoomניכנס לאפליקציית 1.

נלחץ על            בחלק העליון2.

נקליד את מספר מזהה המפגש שקיבלנו 3.

Joinממארח המפגש ואז נלחץ על 

Wifiנלחץ על , במסך המפגש4. or 

Cellularכדי לשמוע את הנאמר במפגש .

!בלי זה לא נוכל לדבר ולשמוע



5סיכום מפגש 

Zoomאפליקציית 

:Zoomכלים בסיסיים במפגש 

שימוש במיקרופון

שימוש במצלמה

אט'שימוש בצ

שומעים אותילא שומעים אותי

רואים אותילא רואים אותי

נלחץ על        , בסרגל הכלים התחתון

.  chatואז על 

נלחץ לחיצה קצרה על שורת ההקלדה  

ובסיום נלחץ על



5סיכום מפגש 

Zoomאפליקציית 

Zoomהמדריך לאורך רוח בתקלות 

?מה הפתרון?מה קרה

סרגל הכלים 
התחתון של  

Zoomנעלם לי

לחיצה על כל 
חלק ריק במסך  

תחזיר או תעלים 
את סרגל הכלים 

.התחתון

אני לא רואה את  
מסך המפגש

-swipe(הסטה 

right / left (  של

Zoom-מסך ה

ימינה ושמאלה 

תציג חלונות  

.שונים



5סיכום מפגש 

Zoomאפליקציית 

Zoomהמדריך לאורך רוח בתקלות 

?מה הפתרון?מה קרה

בכניסה  
לאפליקציית  

Zoom אני
רואה מסך  

:כזה

Zoom-לפעמים ה

לא נילחץ  . מתנתק

י  "ע, ונתחבר מחדש

Sign Inלחיצה על 

 Sign In withואז 

Google  ובחירת

ל  "כתובת הדוא

שלכם



5סיכום מפגש 

Zoomאפליקציית 

Zoomשומרים על אורך רוח בתקלות 

?מה הפתרון?מה קרה

התחברתי לחשבון  

אבל עדיין לא , שלי

ניתן להיכנס 

לאפליקציה וזה מה  

:שמופיע לי

לעתים צריך  

לתת  

לאפליקציה  

קלה  " דחיפה"

.כדי להתחבר

נלחץ על 

הכיתוב  

הכחול 

Launch 

Zoom



5סיכום מפגש 

Zoomאפליקציית 

Zoomשומרים על אורך רוח בתקלות 

?מה הפתרון?מה קרה

נכנסתי לפגישה ואני  

רואה את ההודעה  

:הבאה מולי

הודעה זו 

משמעה  

שהפגישה  

אנו . מוקלטת

נקליט את 

מפגשי הקורס 

על מנת  

לשלוח אותם 

אליכם  

לחצו . בהמשך

Got itעל 



.Playהיכנסו לחנות האפליקציות 1.

ניתן גם לכתוב זום . Zoomכתבו , בשורת החיפוש2.

.בעברית

ZOOM Cloud Meetingsלחצו על האפליקציה 3.

:היא נראית כך

.4]

חפשו אותה במסך  , לאחר התקנת האפליקציה4.

.החיפוש של הטאבלט

לחצו לחיצה ארוכה על האפליקציה שאיתרתם  5.

".הוסף בדף הבית"ובחרו 

אתרו את האפליקציה בדף הבית והוסיפו אותה 6.

שפתחנו באחד מהשיעורים " תקשורת"לתיקיית 

או הוסיפו אותה במסך הראשי , הראשונים לקורס

).מה שתעדיפו(של הטאבלט 

5מפגש –שעת תרגול 

הורדת אפליקציות



.Zoomהיכנסו לאפליקציית 1.

מלאו את הפרטים כפי  , במסך הכניסה הראשונית2.

על מנת להתחבר  10שנלמד במפגש 

.לחשבונכם

" הכה את המומחה"לצורך כניסה למפגש 3.

לחצו על, שייערך מדי שבוע החל משבוע זה

Mettingבשורה 4. IDכתבו את המספר:

Wifiואז על Joinלחצו על 5. or Cellular

בלי לחיצה זו : זכרו(בתחתית המסך 

!)לא תוכלו לשמוע ולדבר במפגש

לחצו , במידה ותופיע הודעה על הקלטת המפגש6.

.כדי לאשר את הסכמתכם להקלטהGot itעל 

לחצו על לחצני עצמת הקול בצד הטאבלט כדי  7.

בדקו שאתם  . להגביר או להנמיך את עצמת הקול

.אכן שומעים את הנאמר והנעשה במפגש

5מפגש –שעת תרגול 

Zoomשימוש באפליקציית 



.Playהיכנסו לחנות האפליקציות 1.

ניתן גם  . WhatsAppכתבו , בשורת החיפוש2.

.בעבריתוואסטאפלכתוב 

 WhatsAppלחצו על האפליקציה 3.

Messenger ,היא נראית כך:

חפשו אותה במסך  , לאחר התקנת האפליקציה4.

.החיפוש של הטאבלט

לחצו לחיצה ארוכה על האפליקציה שאיתרתם  5.

".הוסף בדף הבית"ובחרו 

אתרו את האפליקציה בדף הבית והוסיפו 6.

שפתחנו באחד " תקשורת"אותה לתיקיית 

או הוסיפו אותה  , מהשיעורים הראשונים לקורס

).מה שתעדיפו(במסך הראשי של הטאבלט 

5מפגש –שעת תרגול 

הורדת אפליקציות



,  אם יש התלבטויות(מלאו את הטבלה הבאה 

כדי למצוא את  ההנחייהנסו לבצע את 

):התשובה הנכונה

תשובהשאלה

היכן אמצא מייל  

?ששלחתי

היכן אמצא מייל  

?ששלחו אליי

איך אדע אם מייל 

ששלחו אליי נקרא 

?או לא

היכן אמצא מייל  

שהתחלתי לכתוב 

אבל משום מה  

?שכחתי לשלוח

5מפגש –שעת תרגול 

הורדת אפליקציות



5מפגש –שעת תרגול 

הורדת אפליקציות

,  אם יש התלבטויות(מלאו את הטבלה הבאה 

כדי למצוא את  ההנחייהנסו לבצע את 

):התשובה הנכונה

תשובהשאלה

מה עושה הפעולה

מה עושה הפעולה

מה עושה הפעולה

מה עושה הפעולה



5מפגש –שעת תרגול 

הורדת אפליקציות

תשובהשאלה

מה עושה הפעולה

מה עושה הפעולה

מה עושה הפעולה

מה עושה הפעולה



6סיכום מפגש 

גלישה בטוחה באינטרנט

בודקים  
לפני 

שמזינים 
פרטים

מוודאים  
שמכירים 

לפני 
שעונים  

חושבים  
לפני  

שלוחצים

לא מזינים 
פרטים לא עונים לא 

לוחצים

ניסיון לגניבת 

י  "מידע רגיש ע

התחזות לגורם  

לגיטימי

כ"בדר(פעולה התקפית 

החודרת ) מצד ארגון

למרחב המחשב של היעד 

על מנת לגנוב מידע

תוכנה זדונית שבעת  

התקנתה מאפשרת  

השתלטות על פרטים  

אישיים ונזק למכשיר

הסימןשלצדואתר מאובטח הוא אתר 



6סיכום מפגש 

מעבר בין אפליקציות פעילות

הלחצן השמאלי בשורת לחצני 1.

הניווט מאפשר כניסה לחלון 

כל (האפליקציות הפעילות 

):אפליקציה שפתחנו לאחרונה

בחלון האפליקציות הפעילות  2.

נוכל ללחוץ על כל אפליקציה  

כדי להיכנס אליה במקום  

.לאחרת

בחלון זה נוכל גם לסגור 3.

י הנחת האצבע  "אפליקציה ע

וגרירת האפליקציה כלפי 

.מעלה



6מפגש –שעת תרגול 

גלישה בטוחה באינטרנט

:בדקו את אבטחת האתרים הבאים

מהו הסימן  כתובת האתר
שמעיד על  

רמת  
?האבטחה

מהי ההודעה  
שמתקבלת  
בעת לחיצה  

?על הסימן

www.ikea.co.il

www.go.com

www.btl.gov.il

http://www.go.com/
http://www.btl.gov.il/


7סיכום מפגש 

עולם האפליקציות המובנות

אנשיוניהולאחסון:עיקרייםשימושים

שליהקשר

קשראישיצירת

איששםאתלהזיןנוכלואז+עלנלחץ

.ופרטיוהקשר

קשראישחיפוש

הקשראישאתנקלידואזעלנלחץ

.לאתרנרצהאותו

קשראישעריכת

אישפרטיאתנשנהואזעלנלחץ

.לערוךנרצהאותםהקשר

קשראישמחיקת

.הקשראישאתנמחקואזעלנלחץ



7סיכום מפגש 

עולם האפליקציות המובנות

,אירועיםניהול:עיקרייםשימושים

.ופגישותתזכורות

אירועיצירת

פרטיאתלהזיןנוכלואז+עלנלחץ

וסיוםהתחלהזמןלהגדיר,האירוע

.האירועלקראתתזכורותולקבוע

,יום(שנהלוחתצוגותביןמעבר

)שנה,חודש,שבוע

ונבחרההמבורגרתפריטעלנלחץ

.השנהללוחשונותתצוגותבין



7סיכום מפגש 

עולם האפליקציות המובנות

אירועומחיקתאירועעריכת

אתלשנותונוכלהאירועעלנלחץ

.אותולמחוקאופרטיו

הנוכחיליוםחזרה

בחלקוהשנהלוחסמלעלנלחץ

המסךשלהעליוןהשמאלי



7סיכום מפגש 

עולם האפליקציות המובנות

זמןאחרמעקב:עיקרייםשימושים

טיימר,מעוררשעון,עולמיזמן,מקומי

וסטופר

התראהיצירת

,ההתראהזמןאתונגדיר+עלנלחץ

ההתראהשם,התראהעצמת

החזרהותדירות)לעצמנוכתזכורת(

.ההתראהעל

התראההפעלת/כיבוי

המופיעמצבי-הדוהלחצןעלנלחץ

.ההתראהלצד



מורכביםמשפטיםשבעבריתכמו

גם,מאותיותהמורכבותממילים

בעליסימניםהטכנולוגיתלשפה

הבנההמאפשריםמשמעות

.ותקשורת

אותםלזהותנצליחהזמןעם

כלמהוכשנדע,רבותבאפליקציות

אתלהביןנצליחאומרמהםאחד

להביןיצליחוהוא(הטכנולוגיהמכשיר

.)אותנו

7סיכום מפגש 

עולם האפליקציות המובנות



משמעותהסמל
איש  (יצירת אלמנט חדש 

)התראה ועוד, אירוע, קשר
לרוב (אפשרויות נוספות 

נמצא שם כל מה שלא נמצא  
במסך האפליקציה הראשי

הסרה/ מחיקה 
.תפריט המבורגר

, פתיחת הגדרות אפליקציה
חיפוש  , אפשרויות תצוגה

ועוד
עריכת איש (עריכת אלמנט 

עריכת  , עריכת אירוע, קשר
)תמונה ועוד

,  חיפוש איש קשר(חיפוש 
חיפוש מונח  , חיפוש אירוע

חיפוש בתוך  , באינטרנט
)הגדרות הטלפון ועוד

מאפשר (לחצן דו מצבי 
–בחירה בין שתי אפשרויות 

)הפעלה/ כיבוי 

+



7מפגש –שעת תרגול 

אנשי קשר

הוסיפו את מספר הטלפון הבא 1.

":מוקד תמיכה"תחת השם 

073-396-6307

הוסיפו את מספר הטלפון הבא 2.

":טקבאדי"תחת השם 

054-9087377

הוסיפו שלושה אנשי קשר . 3

גשו (מתוך משתתפי הקורס 

).הם לא נושכים, אליהם



7מפגש –שעת תרגול 

לוח שנה

צרו לעצמכם  , בלוח השנה1.

אירועים המייצגים את מפגשי 

תוכלו להיעזר בלוח  . הקורס

זמני הקורס שחילקנו לכם  

.במפגש הראשון

שימו לב להוסיף גם את מפגשי 2.

בדף הבא  (הקורס שכבר עברו 

פירוט המפגשים ונושאי 

).המפגש שעברו



7מפגש –שעת תרגול 

ערכו כל אירוע שכבר עבר כך 

שלצד מספר המפגש יופיע גם 

מזכירים את  . נושא המפגש

:הנושאים

היכרות ותחילת  : 1מפגש 1.

קורס

הכרת הטאבלט: 2מפגש 2.

העמקה במסכי  : 3מפגש 3.

הטאבלט

אפליקציות  : 4מפגש 4.

'מובנות חלק א

הוסיפו מדבקה , לאמיצים ביניכם

.לכל מפגש



7מפגש –שעת תרגול 

שעון  

,  הוסיפו התראה חוזרת יומית1.

שבועית או בתדירות אחרת על 

רעיונות להתראות  . פי צרכיכם

:אפשריות

תזכורת יומית לנטילת  1.

תרופות

תזכורת שבועית לבדיקת  2.

מצב חשבון בנק

תזכורת יומית לשתיית  3.

או אחת למספר  (מים 

)שעות



7מפגש –שעת תרגול 

שעון–המשך 

. בדקו שכל ההתראות פעילות2.

תוכלו לכבות התראות על פי 

או למחוק  , רצונכם/ צורככם 

י לחיצה ארוכה על "התראות ע

כל התראה ואז על פח 

.האשפה

,  בפונקציית השעון העולמי3.

חפשו את אחד המקומות בהם  

הוסיפו את . הייתם רוצים לטייל

.השעון המקומי במקום זה



7מפגש –שעת תרגול 

שעון–המשך 

גשו לאחד ממשתתפי הקורס  1.

. דקות2:00והגדירו טיימר של 

חשבו על נושא שיחה והפעילו  

כאשר הטיימר  . את הטיימר

הפסיקו את השיחה  , נכבה

.ועברו למשתתף אחר

אם שאר משתתפי הקורס 2.

תוכלו , עסוקים בתרגול עצמאי

להיעזר בעוזרי ההדרכה או  

) אם אלה פנויים(במדריך 

.לצורך תרגול זה



משמעותשם ההגדרה

השתקת  , מאפשר שינוי צליל

שינוי עצמת צליל, המכשיר

מאפשר שינוי מצבי תצוגה על פי  

שינוי בהירות  , העדפות המשתמש

,  הגדלת מסך, גודל טקסט, המסך

כיבוי מסך אוטומטי

8סיכום מפגש 

אפליקציית ההגדרות
הגדרותניהול:עיקרייםשימושים
המכשיר



משמעותשם ההגדרה

,  מאפשר ניהול הרשאות יישומים

ביטול התראות ליישום מסויים  

והגדרת יישומים מסוימים  

נעמיק בכך יותר (כברירת מחדל 

)בהמשך

: מאפשר שינוי הגדרות כלליות

הוספת שפות  , תאריך ושעה

הקלדה או שינוי שפת מערכת

8סיכום מפגש 

אפליקציית ההגדרות



עומדת,מצליחכלמאחורי

.חזקה

מאחוריהאישההיאההפעלהמערכת

.הטאבלט

חיונירכיבהיאההפעלהמערכת

,ובלעדיההמכשירלהפעלת

מגשהםמחשב/טלפון/הטאבלט

.חמיםלכלים

שלנו,הפעלהמערכותסוגימספריש

:Androidנקראת

?מהי מערכת הפעלה



גם מערכת ההפעלה  , כמו כל אישה

בכל . תמיד. צריכה להיות מעודכנת

?למה. דבר

פתרון תקלות נפוצות= עדכון 1.

שיפור אבטחת  = עדכון 2.

המכשיר

הוספת יכולות חדשות  = עדכון 3.

למכשיר

עדכון גרסה לא מחבל  : חשוב לומר

, לא מוחק קבצים, באחסון המכשיר

אנשי קשר או כל מידע שהוא 

!ממכשירכם האישי

?מהי מערכת הפעלה



ניכנס  , כדי לעדכן מערכת הפעלה

לאפליקציית הגדרות ואז נגלול מטה 

".חפש עדכוני מערכת"עד ל

".הורד והתקן"נלחץ על 

זקוקההמערכתגרסתכאשר

להורדתאפשרותנראה,לעדכון

.העדכון

!חשוב

חצי(זמןלוקחמערכתגרסתעדכון

לעדכןנבחרתמידולכן,)שעה-שעה

איננושבובזמןהמערכתגרסתאת

.הטאבלטלמכשירזקוקים

?מהי מערכת הפעלה



8סיכום מפגש 

אחדמסךלחזוררוצים

מימיןהחץאתחפשו?אחורה

באפליקציותלרוב,למעלה

ויאפשרשםיופיעהואמובנות

.אחורהחזרה



מסך ההתראות: 8סיכום מפגש 

:במסך ההתראות נוכל

סמליאתלכבות/להפעיל1.

המערכת

ההתראותכלאתלראות2.

עלמאפליקציותשמתקבלות

הטלפוןגבי



מסך ההתראות: 8סיכום מפגש 



8מפגש –שעת תרגול 

:הגדרות

כנסו להגדרות הטאבלט ואז  1.

.בחרו בהגדרות צליל

חפשו צלצול לטעמכם והגדירו  2.

כאשר נעשה שימוש  : זכרו(אותו 

כל בחירה , בכפתורי רדיו

)מבטלת את קודמה

על מה צריך ללחוץ כדי לבצע  3.

שמירה של בחירת הצלצול  

השמירה היא : רמז(שלכם 

ציירו את הסמל  ? )אוטומטית

:עליו לחצתם



8מפגש –שעת תרגול 

:המשך–הגדרות 

שנו את צליל ההתראה  , כעת4.
בדיוק  , בהתאם להעדפותיכם

כפי שעשיתם עם צלצול  
.הטאבלט

חלקו את סוגי התקשורת הבאים 5.
:על פי הצליל שיותאם להם

מתי נשמע  
?צלצול

מתי נשמע צליל  
?התראה

:מאגר
התראה ;הודעה;שיחת טלפון נכנסת

שיחת וידאו  ;שעון מעורר;מאפליקציה
נכנסת



8מפגש –שעת תרגול 

:הגדרות

כנסו לאפליקציית ההגדרות  1.

.ובה להגדרות תצוגה

מגן "הפעילו את האפשרות 2.

שימו לב לשינוי ". נוחות העיניים

אם . התצוגה של המכשיר

.  השאירו את התצוגה כך, תרצו

כבו אפשרות זו וחזרו  , אם לא

.  לתצוגת ברירת המחדל



8מפגש –שעת תרגול 

:המשך–הגדרות 

בצעו התאמה של סגנון הגופן 3.

בהגדרות  . על פי העדפותיכם

גודל וסגנון  "לחצו על , התצוגה

מלאו ". סגנון גופן"ובחרו ב" גופן

את הטבלה הבאה כתזכורת  

:להעדפותיכם

שם סגנון הגופן 
המועדף עליי

האם אני  
ה גופן  /מעדיפ

?מודגש

לא/ כן 

י את /סמנ(גודל הגופן המועדף עליי 
):מיקום הנקודה הכחולה בציר להלן



8מפגש –שעת תרגול 

חזרו למסך הגדרות  , כעת4.

התצוגה הראשי ובחרו 

סמנו את  ". הגדלת מסך"ב

:התצוגה המועדפת עליכם



8מפגש –שעת תרגול 

חזרו למסך אפליקציית  , כעת5.

ההגדרות הראשי ואז בחרו  

במסך הגדרות  ". יישומים"ב

בחר יישומי "היישומים בחרו ב

ובדקו שתחת  " ברירת מחדל

אפליקציית דפדפן מוגדר  

Chroms)  בשלב זה אין מה

נעמיק בנושא  , להבין יותר מכך

כאשר נגיע ללמידה על עולם  

אם לא כך המצב  ). האינטרנט

קראו למדריך להגדרת  –

Chrome כיישום ברירת

.המחדל של דפדפן האינטרנט



9סיכום מפגש 

WhatsAppאפליקציית 

כניסה להגדרות 1.

ואפשרויות נוספות

חיפוש2.

סרגל ניווט בין  3.

מסכים

התכתבות 4.

WhatsAppקיימת

יצירת הודעה 5.

חדשה

:  להורדת תמונה

נלחץ על סמן  

החץ במרכזה

להאזנה להקלטה 

Playנלחץ : קולית



9סיכום מפגש 

WhatsAppמעבר בין מקלדות באפליקציית 

מספרים וסימנים1.

/ י'אימוג(כניסה למקלדת סמלים 2.

)GIF/ מדבקות 

החלפת שפה3.

)חייכנים(יז'לאימוגקיצור דרך 4.



9שעת תרגול מפגש 

WhatsAppמעבר בין מקלדות באפליקציית 

מספרים וסימנים1.

/ י'אימוג(כניסה למקלדת סמלים 2.

)GIF/ מדבקות 

החלפת שפה3.

)חייכנים(יז'לאימוגקיצור דרך 4.



סיום קורס–דף היעדים שלי 
:תאריך סיום קורס

?ה כיום ביטחון בעולם הטכנולוגי/ה מרגיש/באיזו מידה את

לא מסכים  / ה מסכים /י עד כמה את/סמננא . לפניך מספר היגדים
:עם כל אחד מהם

?עד כמה תרם הקורס לתחושה שלך כיום בעולם הטכנולוגי



:תאריך סיום קורס

לא  / ה מסכים /י עד כמה את/סמננא . לפניך מספר היגדים נוספים
:מסכים עם כל אחד מהם

איך התחושה שלך ? אילו מטרות הגדרת לעצמך בתחילת הקורס

? כעת כלפי מידת העצמאות בהן

סיום קורס–דף היעדים שלי 

מידת העצמאות שלי המטרה

בביצוע המטרה  

בין (בתחילת הקורס 

1-10(

מידת העצמאות  

שלי בביצוע המטרה 

בין (בסיום הקורס 

1-10(

1.

2.
3.



הכלי הלאומי  

למדידת אוריינות  

דיגיטלית

קישור לשאלון

https://survey.kayma.com/#/digital-mobile


צרור המפתחות שלי בעולם האינטרנט

סיסמהשם משתמשאתר

Google



צרור המפתחות שלי בעולם האינטרנט

סיסמהשם משתמשאתר
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