
 

 

 בסיסיים כלים    –   הטלפון החכם תכנית קורס הכרת  

 מה מתרגלים?  מה לומדים?  מספר מפגש 
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לטלפון   מבוא 
 החכם 

 

 מבוא  -הטלפון החכם 

 מהו הופך טלפון לחכם? -הקדמה  ●
 הפעלה ראשונית: ●

o הפעלה / כיבוי 
o   :(קיימים (אם  פיזיים  עם מקשים  היכרות 

 עצמת קול, נעילה ופתיחה, מצב שקט,  
אפליקציה?   ● (מהי  אפליקציה  בסיסיות:  הגדרות 

האפליקציות),   חנות  לעומת  מובנית  אפליקציה 
מסך הבית, לחיצת מגע, אימוג'י, שורת היישומים  

 הקבועה
 פעולות בסיס:  ●

o )  swipe, scroll, drag andלחיצות מגע 
drop, single tap, continuous tap ( 

o   סוגי מסכים וניווט בין מסכים ע"י לחיצות
 מגע שונות.

o  עם היכרות  החכם:  הטלפון  מקלדת 
פריסת המקלדת, דרכי שימוש בה, מעבר  

 בין שפות, מעבר למקלדת אימוג'יז.
o  האפליקציות שורת  המסך:  מרכיבי 

נוספים,   מסכים  הבית,  מסך  הקבועה, 
 מסך הגלילה

o  קט למצב צליל / רטט מעבר ממצב ש 
פעולות על מסך הבית: סידור אפליקציות, יצירת  ●

היישומים   בשורת  אפליקציות  קיבוע  תיקיות, 
 הקבועה בתחתית המסך

 הפעלה וכיבוי המכשיר 

 סוגי לחיצות מגע

 ניווט בין מסכים 

סידור מסך הבית, כולל 
אפליקציות   קיבוע 
בשורת  נפוץ  בשימוש 

 היישומים הקבועה 

ב ומעבר  ין  הקלדה 
 מקלדות
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להבין 
טכנולוגית: 

עם   היכרות 
שפת 

הטכנולוגיה 
ושימושי 
הטלפון  

 הבסיסיים 

להבין טכנולוגית: היכרות עם שפת הטכנולוגיה ושימושי 
 הטלפון הבסיסיים

הדיגיטלי:   ● בעולם  הנפוצה  הסמלים  מערכת 
תפריט המבורגר, אייקון, יצירת אלמנט חדש (+),  
שירותי מיקום, אינטרנט, התראות, נתונים, מצב  
סוללה, פנס, מצב טיסה, הרשאות (מהי הרשאה  
אבטחת  מבחינת  אומר  זה  מה  לאפליקציה? 

 מידע?) 
 היכרות עם מסך הגלילה ושימושים נפוצים בו:  ●

o  לאינטרנט חיבור 
o  בדיקת חיבור לנתונים 
o בדיקת מצב סוללה 
o מעבר בין פרופיל צליל / רטט / שקט 
o  פתיחת / סגירת פנס 

 אפליקציית הטלפון: ●
o  יצירת שיחה 

תרגול מערכת הסמלים  
 הנפוצה בעולם הדיגיטל 

הגלילה  במסך  שימוש 
השימושים   פי  על 

 שנלמדו

באפליקציות   שימוש 
הטלפון וההודעות על פי 

 השימושים שנלמדו



 

 

o  שמירת איש קשר 
o  עריכה / מחיקת איש קשר 
o היסטוריית שיחות 
o חיפוש איש קשר 
o   לצורך למועדפים  קשר  אנשי  הוספת 

 התקשרות מהירה
 ההודעות: אפליקציית  ●

o יצירת הודעה חדשה 
o חיפוש נמען 
o העברת הודעה 
o  מחיקת הודעה 
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אפליקציות  
 מובנות

 אפליקציות מובנות -הטלפון החכם 

 אפליקציית ההגדרות: ●
o  התמצאות באפליקציה 
o  ?החשבון שלי: מהו 
o  הגדרות תצוגה 
o  הגדרות קול 
o  הגדרות רשת ואינטרנט 
o  הגדרות אפליקציות: הרשאות, התראות 

 אפליקציית השעון: ●
o  יצירת התראה, ביטול התראה 
o  שעונים עולמיים 
o הגדרת שעון עצר / טיימר 

 אפליקציית המצלמה והגלריה:  ●
o  צילום תמונה 
o  הסרטת וידאו 
o צפייה בתמונות ובסרטונים דרך הגלריה 
o מחיקת סרטון / תמונה 
o עריכת סרטון / תמונה 

חישובים   ● וביצוע  היכרות  המחשבון:  אפליקציית 
 פשוטים

אפליקציית   תרגול 
 ההגדרות: 

ושינוי   הרשאות  בדיקת 
בהתאם   הרשאות 

 באפליקציות הטלפון

באפליקציות   שימוש 
המצלמה,   השעון, 

והמחשב על הגלריה  ון 
 פי השימושים שנלמדו
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חנות 
 האפליקציות 

 חיפוש אפליקציות:

מסך חיפוש האפליקציות בטלפון, חיפוש והסרת   ●
 אפליקציות 
 חנות האפליקציות: 

o  התמצאות במרחב האפליקציה 
o   / האפליקציות  בחנות  חשבון  יצירת 

 התחברות לחשבון קיים
o  חיפוש אפליקציה להורדה 
o   מהימנות מהם  בדיקת  אפליקציה: 

 הפרמטרים החשובים לבדיקה? 
o  התקנת אפליקציה 
o   במסכי שהותקנה  אפליקציה  מציאת 

 הטלפון 

אפליקציות  חיפוש 
 מובנות:

יומן,   אוויר,  מזג  שעון, 
 מחשבון 

 חנות האפליקציות: 

   / לחנות  חשבון  יצירת 
 התחברות לחשבון קיים 

האפקליציות  חיפוש 
(כהכנה   הבאות 

 למפגשים הבאים): 

- WhatsApp 



 

 

o   ?עדכון אפליקציות: מהו ומדוע הוא חשוב
 ביצוע עדכון אפליקציות 

- Gmail 

- Google Chrome 
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Google 
Chrome + 

Gmail 

Google Chrome + Gmail 

 מהו אינטרנט?  -הקדמה 

חיפוש,   מנוע  אינטרנט,  דפדפן  בסיס:  ומונחי  הגדרות 
 אינטרנט, מבנה כתובת אתר אינטרנט אתר 

Google Chrome דפדפן האינטרנט של גוגל : 

התמצאות במרחב (שורת החיפוש, חזרה למסך   ●
, מהי כרטיסייה, פתיחה URLקודם / הבא, שורת  

 וסגירה של כרטיסיות)
 חיפוש מידע בסיסי בגוגל:  ●
 חיפוש חופשי ●
חדשות,  ● תמונות,  קטגוריות:  פי  על  חיפוש 

מפו עסק, סרטונים,  בתי  בפרטי  (לצפייה  ת 
 ביקורות ויצירת קשר) 

Gmailדואר אלקטרוני מבית גוגל : 

חשבון,  ● ליצירת  דרכים  אלקטרוני?  דואר  מהו 
 התחברות לחשבון קיים והתנתקות מחשבון.

במרחב   ● השליטה,  Gmailהתמצאות  סרגל   :
נשלח,   דואר  נכנס,  (דואר  מובנות  דואר  תיבות 

 ספאם)
ב ● בסיס  יצGmail-פעולות  חדש, :  מייל  ירת 

מחיקה   שהתקבל,  למייל  מענה  נמען,  הוספת 
 והעברה של מיילים 

ב ● מתקדמות  קובץ  Gmail-פעולות  הוספת   :
אפליקציית   מתוך  במייל  קובץ  שיתוף  למייל, 

 הגלריה

 תרגול דפדפן גוגל: 

 כניסה לאתר  

במנוע  חיפוש  תרגול 
 גוגל: 

חיפוש בית עסק  -
 על פי שם 

לאתר   - כניסה 
פי   על  אינטרנט 

,  URLכתובת  
חיפוש בית עסק 
החיפוש  במנוע 

 של גוגל 
 :Gmailתרגול 

(אם  גוגל  חשבון  יצירת 
התחברות  או  קיים)  לא 

 לחשבון קיים

 :Gmailתרגול 

בסיס:  - פעולות 
מייל   יצירת 

ושליחתו, 
קובץ,   הוספת 
למייל   מענה 

 שהתקבל
פעולות   -

מתקדמות: 
קובץ,   הוספת 
קובץ  שיתוף 

 ריהמהגל
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WhatsApp 

WhatsApp 

 הקדמה: מהו וואטסאפ?

 יצירת חשבון וואטסאפ 

עליון   סרגל  האפליקציה:  במרחב  חיפוש,    -התמצאות 
 הגדרות. מסך הצ'אטים הראשי.

קשר,  ● איש  יצירת  בוואטסאפ:  בסיס  פעולות 
ה במקלדת  שימוש  חדשה,  הודעה  - שליחת 

emojis וחזרה למקלדת אותיות, הקלטה קולית 

בסיס:  - פעולות 
מספר  שמירת 
של   הטלפון 
טקבאדי בזיכרון 
שליחת  הטלפון, 
כתובה,  הודעה 

ב -שימוש 
emojis   ושליחת

 הקלטה קולית. 



 

 

סרטון   ●  / תמונה  שליחת  מתקדמות:  פעולות 
  / לעצמי  הודעה  מחיקת  אמת,  ובזמן  מהגלריה 
לכולם, יצירת שיחת וידאו ושיחה קולית, הוספת  

 אנשי קשר לשיחת וידאו / קולית קיימת 
אנשי  ● הוספת  קבוצה,  יצירת  קבוצתיות:  פעולות 

מ קשר  אנשי  מחיקת  לקבוצה,  קבוצה,  קשר 
השתקת   עצמי,  עם  ואטסאפ  בקבוצת  שימוש 

 קבוצה / איש קשר, יציאה מקבוצה 

פעולות   -
מתקדמות: 

שליחת תמונה / 
סרטון  

מהגלריה, יצירת  
וידאו  שיחת 

 ושיחה קולית
על  - פעולות 

יצירת   קבוצות: 
קבוצת 

וואטסאפ,  
אנשי  הוספת 
לקבוצה,   קשר 
אנשי   מחיקת 
שם   ושינוי  קשר 

הקבוצה 
אישי,   לשימוש 
 השתקת קבוצה 

 

 


