
 

 

 תכנית קורס הכרת הטלפון החכם למתקדמים 

 מה מתרגלים?  מה לומדים?  מספר מפגש 
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קו   הטלפון    - יישור 

  החכם 

 הטלפון החכם   - יישור קו  
פיזיים,   • מקשים  על  מעבר 

 הפעלה / כיבוי
מעבר על הגדרות בסיסיות:  •

(מהי   אפליקציה 
אפליקציה   אפליקציה? 
חנות   לעומת  מובנית 
הבית,   מסך  האפליקציות), 
שורת   אימוג'י,  מגע,  לחיצת 

 היישומים הקבועה 
מעבר על לחיצות מגע, סוגי  •

מסכים,   בין  ניווט  מסכים, 
מעבר בין מקלדות, מרכיבי  

 המסך השונים 
הבית:   • מסך  על  פעולות 

יצירת  סידור   אפליקציות, 
אפליקציות   קיבוע  תיקיות, 
הקבועה   היישומים  בשורת 

 בתחתית המסך
הנפוצה   • הסמלים  מערכת 

תפריט   הדיגיטלי:  בעולם 
יצירת   אייקון,  המבורגר, 
שירותי    ,(+) חדש  אלמנט 
התראות,   אינטרנט,  מיקום, 
פנס,  סוללה,  מצב  נתונים, 
(מהי   הרשאות  טיסה,  מצב 
מה   לאפליקציה?  הרשאה 

א אבטחת  זה  מבחינת  ומר 
 מידע?) 

הגלילה  • מסך  עם  היכרות 
 ושימושים נפוצים בו: 

o  חיבור לאינטרנט 
o  חיבור בדיקת 

 לנתונים 
o בדיקת מצב סוללה 
o  פרופיל בין  מעבר 

 צליל / רטט / שקט 
o פתיחת / סגירת פנס 

 תרגול יישור קו 
וכיבוי  הפעלה 

 המכשיר 
 סוגי לחיצות מגע
 ניווט בין מסכים 

הבית,   מסך  סידור 
ק יבוע כולל 

בשימוש  אפליקציות 
בשורת   נפוץ 

 היישומים הקבועה 
בין   ומעבר  הקלדה 

 מקלדות
מערכת  תרגול 
הנפוצה  הסמלים 

 בעולם הדיגיטל 
במסך  שימוש 
פי   על  הגלילה 

 השימושים שנלמדו
באפליקציות  שימוש 
הטלפון וההודעות על  
השימושים   פי 

  שנלמדו
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החכם     - הטלפון 

 יכולות מתקדמות 

 יכולות מתקדמות   - הטלפון החכם  
במסכי   • מתקדמות  יכולות 

 הטלפון החכם:
o  אפליקציות סידור 

צבעים,   פי  על 
 נושאים, תיקיות 

o   ,יצירה ווידג'טים: 
והתאמה  חיפוש 

 אישית 
o  :הגדרות מתקדמות 

   הגדרות
 נגישות

o   לאפליקציות מבוא 
Google : 

   הענן שירותי 
 Googleשל 

  גישה
לאפליקציות  

Google  
הטלפון   דרך 
ודרך  הנייד 

 המחשב
o   למפגשים הכנה 

הורדת  הבאים: 
האפליקציות  

Drive, Photos, 
youtube, 

Calendar, 
Assistant 

יכולות   תרגול 
במסכי   מתקדמות 

 הטלפון החכם: 
סידור   •

אפליקציות  
הנוחה   בדרך 

 למשתמש 
ווידג'ט   • יצירת 

לשימוש קבוע 
במסכי  
 הטלפון 

הגדרות   •
שינוי  נגישות: 
או  גופן    גודל 

 תצוגה
לאפליקציות   מבוא 

Google : 
הורדת   •

האפליקציות  
הרלוונטיות 

כהכנה  
למפגשים 

 הבאים 
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גוגל   אפליקציות 

 למתקדמים: 
  מבוא + 

Google Drive 

 הקדמה: מהם שירותי ענן? 
אפליקציות גוגל: התמצאות כללית  

 במרחב
חשבון   התחברות  Googleיצירת   ,

 והתנתקות מחשבון קיים 
 Google Driveאפליקציות גוגל:  

כניסה לדרייב דרך המחשב  •
 ודרך הטלפון החכם 

במרחב   • התמצאות 
הכלים,   סרגל  האפליקציה: 

 יצירת מסמך 
לדרייב  • מסמך  הוספת 

 מהמחשב ומהטלפון הנייד
עם   • מסמכים  שיתוף 

עריכה,  שונות:  הרשאות 
 צפייה, תגובה

 Googleתרגול  
Drive : 
כניסה   •

לאפליקציה  
המחשב   דרך 

והטלפון  
 החכם 

 יצירת מסמך  •
הוספת   •

מסמך 
מהטלפון  

החכם  
 ומהמחשב

 שיתוף מסמך •
תיקייה   • יצירת 

 בדרייב



 

 

בגוגל   • המידע  וארגון  ניהול 
תיקיות,   יצירת  דרייב: 

 רת קבצים לתיקייה העב
בדיקת מקום האחסון הפנוי  •

 ובשימוש באפליקציה 

מקום   • בדיקת 
האחסון הפנוי  

 ובשימוש

•  
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Google Photos 

Google Photos : 
 Googleהקדמה: מהי אפליקציית  

Photos ? 
דרך  • לאפליקציה  כניסה 

הטלפון   ודרך  המחשב 
 החכם 

האפליקציה   • וסנכרון  גיבוי 
תמונות   שמירת  לשם 
על  הנייד  הגלריה מהטלפון 

 גבי האפליקציה 
לאחר   • בגלריה  מקום  פינוי 

 גיבוי באפליקציה 
 חיפוש חכם באפליקציה:  •

o  חיפוש לפי תמונות 
o יםחיפוש לפי חפצ 
o  חיפוש לפי תאריכים 

הוספת  • אלבומים,  יצירת 
 תמונות אוטומטית לאלבום 

 ניהול אחסון  •
למחשב,  • תמונות  הורדת 

התיקייה   קבצי  חילוץ 
  ומשמעות החילוץ

 Googleתרגול  
Photos : 

וסנכרון   • גיבוי 
גלריית 

הטלפון  
החכם  

 באפליקציה 
מקום   • פינוי 

בגלריה 
(בהתאם  

 לצורך)
אלבום   • יצירת 

והוספת  
תמונות 

אוטומטית 
 לאלבום

הורדת   •
תמונות 

מהאפליקציה  
למחשב, 

קבצי  חילוץ 
 התיקייה 
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 : Googleאפליקציות  

Youtube 

 : Googleאפליקציות  
YouTube 

 הקדמה: מהו יוטיוב?
במרחב   • התמצאות 

וממשק   האפליקציה 
 המחשב:

סרגל   • כלים,  סרגלי 
לחשבון  כניסה  השליטה, 
הסרטונים,   ספריית  גוגל, 

 האפליקציה הראשיחלון 
הפעלה  • סרטון,  חיפוש 

ועצירה, תצוגת סרטון (מסך  
 מלא, יציאה ממסך מלא) 

על   • מתקדמות  פעולות 
הפעלה,  מהירות  סרטון: 
שיתוף  אוטומטי,  תרגום 

 סרטון 

 : YouTube  תרגול
חיפוש סרטון,   •

הוספה  
לפלייליסט, 

מחיקה  
 מפלייליסט 

סרטון   • שיתוף 
משתמש   עם 
TechBuddy 

דרך  
וואטסאפ  

 ומייל
•  / האצת 

האטת סרטון,  
בדיקת 

האפשרות  
לכתוביות 



 

 

פעולות מתקדמות בחשבון  •
פלייליסטים   יצירת  יוטיוב: 
השמעה),   (רשימות 

 הרשמה כמנויים 
העלאת  • יוטיוב:  ערוץ 

 סרטונים, פרסום סרטונים 

ותרגום  
 אוטומטי

העלאת   •
 סרטון ליוטיוב 
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Google 

Calendar+Contacts 

Google Calendar 
 Googleהקדמה: מהי אפליקציית  

Calendar ? 
דרך  • לאפליקציה  כניסה 

 המחשב והטלפון החכם
במרחב   • התמצאות 

וממשק   האפליקציה 
הראשי,   המסך  המחשב: 
הגדרות ולוחות שנה, כניסה  
תצוגות   שלי,  גוגל  לחשבון 

 יום, שבוע, חודש, חיפוש 
 הגדרות סנכרון לוח שנה  •
הזנת   • חדש:  אירוע  יצירת 

פרטי אירוע, תזכורות, צבע  
 אירוע

לאירוע   • משתתפים  הזמנת 
אירוע  Gmailדרך   שינוי   ,

 ושליחת עדכון למשתתפים
קרוב   • עם  שנה  לוח  שיתוף 

 משפחה / בן זוג 
הוספת לוחות שנה נוספים:  •

 חגים, ימי הולדת 
Google Contacts : 

 Googleהקדמה: מהי אפליקציית  
Contacts? 

במרחב   • התמצאות 
איש   יצירת  האפליקציה: 

 קשר, חיפוש, הגדרות 
 יצירת איש קשר  •
תווית  • הוספת  תוויות: 

מתחום   קשר  אנשי  לקיבוץ 
 מסוים 

אנשי  • על  חכמות  פעולות 
יצירת   ותיקון,  מיזוג  קשר: 
לחיוג   קשר  אנשי  ווידג'ט 

 מהיר
אנשי  • וסנכרון  גיבוי  הגדרות 

 קשר
דרך  • הקשר  לאנשי  גישה 

 המחשב

 Googleתרגול  
Calendar : 

וספת  ה •
של   ווידג'ט 
גוגל   יומן 

בטלפון  
 החכם 

 יצירת אירוע  •
אירוע  • שיתוף 

עם  
TechBuddy 

אירוע  • שינוי 
ושליחת 

עדכון 
 למשתתפים 

לוח   • הוספת 
ללוח   חגים 

 השנה
 Googleתרגול  

Contacts : 
איש   • הוספת 

ויצירת  קשר 
לאנשי  תווית 

קשר 
(משפחה, 

חברים, 
 עבודה)

גיבוי   • הגדרות 
 אנשי קשר 

ותיקון   • מיזוג 
קשר   אנשי 

(בהתאם  
  לצורך)
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Google Assistant 

Google Assistant : 
של   הקולי  העוזר  מהו  הקדמה: 

 גוגל? 
 שימוש באפליקציה: 

במרחב   • התמצאות 
 האפליקציה 

קול,  • הגדרות  הגדרות: 
קולי,  חיווי  פעולות  הגדרות 
הגדרות  תזכורות,  ניהול 

 פרסונליזציה
דרך   • בסיס  פעולות 

 האפליקציה: 
o  מעורר הגדרת שעון 
o  חיפוש קולי דרך גוגל 

דרך  • מתקדמות  פעולות 
 האפליקציה: 

o  הפעלת מוזיקה 
o   מחוות הגדרת 

טוב,   בוקר  דיבור: 
 לילה טוב

o  מוצרים הוספת 
  / קניות  לרשימת 

 תזכורות לרשימה
o  רשימות איתור 

 במועד מאוחר יותר

 Googleתרגול  
Assistant : 

באפליקציה   שימוש 
היישומים   פי  על 
במהלך  הנלמדים 

 השיעור:
הגדרות   •

 קוליות
שעון   • הגדרת 

 מעורר
הגדרת   •

 תזכורות
הגדרת   •

 מחוות קוליות
הוספת   •

  / תזכורות 
מוצרים  

לרשימה 
ואיתור 

הרשימה 
במועד 

 מאוחר יותר
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 צרכנות דיגיטלית 

 צרכנות דיגיטלית 
בעולם   בטוחה  צרכנות  הקדמה: 

 האינטרנט 
אינטרנט   • אתר  זיהוי 

 מאובטח לקנייה בטוחה 
 צרכנות דיגיטלית כלליים: עקרונות 

משתמש,  • חשבון  יצירת 
האזור  סיסמא,  הגדרת 

 האישי שלי 
חיפוש   • ברשת:  קניות 

לעגלת   הוספתם  מוצרים, 
מוצרים,   הסרת  הקניות, 
שיטת   תיאום  תשלום, 

 משלוח / זמני משלוח 
בירור מוצרים: פרטי מוצר,   •

מדיניות  דעת,  חוות 
 החזרות, בירור מידות 

בינלאומיים:   באתרים  רכישות 
באפליקציית   רכישה  הדגמת 

amazon 

רכישה   תרגול 
באפליקציה של אתר  

 בינלאומי: 
חשבון  • יצירת 

והורדת  
  אפליקצית

של  רכישה 
אתר 

בינלאומי  
לבחירת 

המשתמש:  
amazon, 

shein, 
aliexpress, 

ebay 
מוצר,   • חיפוש 

חוות   בירור 
בירור   דעת, 

מדיניות  
החזרות, 

הוספה  



 

 

רכישות באתרים מקומיים: הדגמת  
שופרסל  באפליקציית  רכישה 

 אונליין

מסך   לעגלה, 
 הקופה

רכישה   תרגול 
באפליקציה של אתר  

 מקומי: 
חשבון  • יצירת 

מקומי   באתר 
לבחירת 

המשתמש:  
שופרסל  

אונליין, 
terminal x 

מוצר,   • חיפוש 
חוות   בירור 
בירור   דעת, 

מדיניות  
החזרות, 

הוספה  
מסך   לעגלה, 

 הקופה
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 שירותים דיגיטליים: 

אתרי ממשלה ועירייה,  
 קופות חולים ובנקאות 

ועירוניים   ממשלתיים  שירותים 
 בעולם הדיגיטלי: 

 עקרונות עבודה כלליים:  •
o  התחברות 
o  התנתקות 
o  אבטחת מידע 
o  :מרכיבים מרכזיים 
o אזור אישי 
o  יצירת קשר 

 אתר משרד הפנים:  •
o  התמצאות באתר 
o  שירותים חשובים 
o  בקשה הגשת 

 אונליין
o  האיזור האישי 

(ניתן   • העירייה  אתר 
עירייה   בכל  להתמקד 

 לבקשת הלקוח): 
o  התמצאות באתר 
o  שירותים 
o  תשלומים 
o זימון תורים 
o  שירותים נוספים 

 בנקאות דיגיטלית: 
 אבטחת מידע  •
 כניסה לחשבון •

שירותים  תרגול 
בעולם   ממשלתיים 

 הדיגיטלי:
לאזור  • כניסה 

האישי, תרגול 
טופס   מילוי 

 אונליין
 העירייה:תרגול אתר 

לאתר   • כניסה 
העירוני  

מידע,   וחיפוש 
שירותים,  

טפסים   מילוי 
 ותשלום

בנקאות   תרגול 
 דיגיטלית:

הורדת   •
אפליקציה  
לתשלום, 

תרגול  
(בהתאם  

וצורך   לרצון 
 המשתתף)

רפואה   תרגול 
 דיגיטלית:



 

 

 צפייה בנתונים  •
זימון פגישה ביצוע פעולות:   •

צ'ק,   הפקדת  בנקאי,  עם 
 העברה בנקאית 

אפליקציות:  • דרך  תשלום 
bit, pay, paybox 

התחברות  • האישי:  האיזור 
מידע,   אבטחת  והתנתקות, 
כרטיסי  עו"ש,  פירוט  דפי 
תור   הזמנת  אשראי, 
לפגישה עם בנקאי, הפקדת  

 צ'ק 
להעברת   • אפליקציות 

 bit, paybox, payכספים: 
o  וחסרונות יתרונות 

 אפליקציה כל 
o   העברת עקרונות 

 כסף דרך אפליקציה 
 רפואה דיגיטלית:

 אבטחת מידע  •
 כניסה לחשבון •
 צפייה בנתונים  •
תור,  • זימון  פעולות:  ביצוע 

בקשה מהרופא, ביקור ללא  
 כרטיס

לאתר   • כניסה 
קופת החולים 

(לבחירת 
 הלקוח)

מסכי  • תרגול 
כולל  האתר, 
הכניסה  מסך 
לאיזור האישי 

כניסה  (ל לא 
בפועל, 
מפאת 

פרטיות 
 המידע) 
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קישוריות  

 )Connectivity  (
ניידים   במכשירים 
בטלפון   אחסון  וניהול 

  החכם 

  ) Connectivityקישוריות ( 
 הקדמה: מהי קישוריות? 

 סוגי קישוריות: 
Bluetooth, NFC, 

ScreenCasting 
לטלפון  • מכשירים  חיבור 

 bluetoothהחכם דרך 
רב:  NFCלבעלי   • קו -טעינת 

 דרך הטלפון 
הנייד  • הטלפון  מסך  הקרנת 

טלויזיה    / המחשב  גבי  על 
 חכמה ממסך הגלילה

הנייד  • הטלפון  מסך  הקרנת 
טלויזיה    / המחשב  גבי  על 
אפליקציית   בתוך  חכמה 

 יוטיוב
• Find My Phone   -   שימוש

לאיתור  גוגל  בחשבון 
 הטלפון הנייד מהמחשב

 ניהול אחסון בטלפון החכם 
 בדיקת מקום אחסון פנוי ובשימוש

קישוריות   תרגול 
בהתאם   ייעשה 
של  הקצה  למכשירי 

 משתתפי הקורס
 תרגול ניהול אחסון: 

מערכת  פי  על 
כל  של  ההפעלה 
ייעשה   משתמש, 
הורדת   תרגול 

של    Filesאפליקציית  
מקום  פינוי  או  גוגל 

הגדרות     iOSדרך 
 iPhoneלבעלי 



 

 

אפליקציית   ע"י  מקום   Filesפינוי 
 של גוגל 

אפליקציית   ע"י  מקום  פינוי 
 Appleההגדרות של 

לצורך  אפליקציות  התקנת  הסרת 
 פינוי מקום 

 

 


