
 

 

 בהתאמה אישית   Officeי  תכנית קורס 

ספר  מ 
 מפגש 

 מה מתרגלים?  מה לומדים? 

 Office-הכרת המחשב ו - 1יחידה 

1 
הכרת  

 המחשב א': 
חומרת  

 המחשב 

 הכרת המחשב א': חומרת המחשב 
 הקדמה: מהו מחשב? 

 חומרת המחשב:
העכבר   • מקשי  עכבר:  העכבר: 

שמאל,  (ימין,  לחיצות  וסוגי 
כפולה,   לחיצה  בודדת,  לחיצה 

משמעות   גלילה),  סמני  גרירה, 
טקסט,   סימון  (בחירה,  העכבר 

 קישור אינטרנט). 
מקלדת: • פריסת     המקלדת: 

מקשים   סוגי  פי  על  המקלדת 
מקשים   בקרה,  (הקלדה, 
נומרית),   ניווט, מקלדת  ייעודיים, 
עם   בסיסיים  מקלדת  קיצורי 

 : Alt-ו  Ctrl, Shift-מקש ה
o   בכל אאוט  וזום  אין  זום 

(גלגלת  שהוא  מסך 
 העכבר+ קונטרול) 

o Alt+Shift    להחלפת
 שפה

 תרגול שימושי עכבר: 
פתיחת   • ימני:  מקש 

גבי  על  תפריט 
 שולחן העבודה 

שמאלי:   • מקש 
בודדת,  לחיצה 

 לחיצה כפולה
 גלילה •
 גרירת מסמך •

סמן   שימושי  תרגול 
 העכבר: 

אחד   • כל  חיפוש 
על   העכבר  מסמני 
המחשב   מסך  גבי 
השינוי   ובחינת 
בסמן העכבר בעת  
באיזורים   הנחתו 

 שונים. 
מקלדת   קיצורי  תרגול 

 שימושיים: 
שנלמדו   הקיצורים  תרגול 

 בשיעור

2  
הכרת  

 המחשב ב': 
מערכת  

ההפעלה  
של  

Microsoft 
Windows 

הכרת המחשב ב': מערכת ההפעלה של  
Microsoft Windows 

של   • ההפעלה  מערכת 
Microsoft Windows: 

o  גרסאות ורקע,  הקדמה 
 מערכת 

o   שולחן בסיס:  הגדרות 
מסמך,  תיקייה,  עבודה, 
כלים,  סרגל  קובץ, 
הקבצים,   סייר  התחל, 

 תוכנה /אפליקציה 
o   פעולות על תיקייה: יצירת

קבצים,   העברת  תיקייה, 
העתקת קבצים, מחיקה,  

 שינוי שם ופתיחה. 
o   שורת הכלים:  סרגלי 

המשימות,שורת 

 תרגול מערכת ההפעלה: 
 יצירת תיקייה  •
מסמך   • יצירת 

word 
 שינוי שם תיקייה  •
מסמך   • שם  שינוי 

word 
מסמך   • העברת 

לשולחן   מתיקייה 
 העבודה

 מחיקת המסמך  •
תוכנה   • הצמדת 

המשימות,   לשורת 
/   חיפוש מסמך 

בשורת   תוכנה 
 החיפוש 



 

 

התחל,   תפריט  החיפוש, 
 סמלי המערכת 

o  בין ניווט  הקבצים:  סייר 
וספת  תיקיות המחשב, ה

מהירה   לגישה  תיקייה 
 בסייר הקבצים 

o   הנחת סמן העכבר על כל
לחצן לצורך קבלת מידע 

 עליו ועל פעולתו

הקבצים:   • סייר 
תיקיות   הצמדת 

 לגישה מהירה
משמעויות   • בדיקת 

שונים   לחצנים 
במערכת ההפעלה  
סמן   הנחת  ע"י 

 העכבר עליהם 

3  
התמצאות  

במרחב  
 אופיס 

 התמצאות במרחב אופיס 
הקדמה: מהו אופיס? אילו תוכנות 

 קיימות באופיס?
 תחילת העבודה עם תוכנת אופיס:

חיפוש תוכנה, כניסה לתוכנה,   •
פתיחת קובץ חדש, תצוגות 

התוכנה (מזעור, יציאה, שחזור  
 כלפי מעלה/מטה), שמירה 

התמצאות במסמך תוכנה:   •
סרגל כלים ראשי, סרגל כלים  

לגישה מהירה, לשוניות בסרגל 
 הכלים: 
o קובץ 
o בית 
o  הוספה 
o  עיצוב 
o  פריסה 
o עזרה 

פעולות בסיס: שמור, שמור   •
 הדפס. בשם, פתח, 

תרגול התמצאות במרחב  
 אופיס: 

חיפוש כל אחת  •
 מהתוכנות הבאות:

o Word 
o PowerPoi

nt 
o Excel 
o Outlook 

פתיחת מסמך  •
חדש באחת 

מתוכנות אופיס 
לבחירת הלקוח, 

שמירה בשם,  
העברה לתיקייה,  

 הדפסה. 
גם כאן, נתרגל  •

הנחת סמן העכבר  
על לחצנים שונים  

בתוכנות אופיס 
לצורך הבנת 

 משמעותם 

 Word  -   2יחידה 
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תוכנת  
Word    חלק

 א' 

 חלק א'  Wordתוכנת 

? שימושים  Wordהקדמה: מהי תוכנת 
עיקריים בעולם התעסוקה, הפנאי,  

 יום. -משק הבית והיום

 תחילת העבודה עם התוכנה: 

:  Wordמיומנויות הקלדת מסמך  •
 שימוש בסוגי מקשי המקלדת: 

o  מקשי הקלדה 
o   ,מקשי פיסוק, רווח

 מחיקה 
o   מקשי ניווט לאורך

 המסמך
o סימון טקסט ומשמעותו 
o  החלפת שפות 
o  קיצורי מקלדת לשימוש

בסימנים, מספרים וייעול  
 ההקלדה

 לשוניות:

 לשונית בית:  •
o   גופן: עיצוב טקסט, שינוי

גופן (גודל, עיצוב,  
מרווח), סגנונות  

ומשמעות בחירת סגנון  
(כבסיס לבניית תוכן 

 עניינים) 
o  :מרווח, הזחה,  פיסקה

 שינוי כיוון טקסט 
 לשונית הוספה: •

o טבלה 
o  איורים: תמונות, צורות

 וסמלים 
o   :כותרת עליונה ותחתונה

מספרי עמודים, עיצוב 
 נייר מכתבים עסקי 

 לשונית עיצוב:  •
o  ,רקע עמוד: צבע עמוד

 גבולות עמוד 
  לשונית פריסה: •

o  ,הגדרת עמוד: שוליים
 כיוון, גודל 

חלק  Wordתרגול תוכנת 
 א':

 תרגול מיומנויות הקלדה:
תרגול הקלדה,   •

מחיקה, מעבר  
שורה, ניווט 

במסמך, החלפת 
שפה, שימוש 
בסימני פיסוק  

 וסימנים מיוחדים 
 תרגול לשוניות: 

תרגול הלשוניות ייעשה 
ע"י הקלדת טקסט שיינתן 

ללקוח בעותק קשיח  
המכיל שתי שפות (עברית  
ואנגלית, או שפות אחרות  

תוך  לבחירת הלקוח),
 עמידה בדרישות הבאות:

עיצוב גופן: סוג   •
 גופן וגודל 

בין   1.5מרווח  •
 שורות 

הזחת שורה  •
ראשונה בכל 

פיסקה של 
 הטקסט 

עיצוב סגנונות  •
הטקסט (כותרות,  

 כותרות משנה) 
 הוספת טבלה  •
הוספת מספר   •

 עמוד
 עיצוב רקע העמוד •
 שינוי שולי העמוד  •

 חלק ב':  Wordתוכנת  5
 המשך העמקה בלשוניות: 

 לשונית הפניות: •

 תרגול לשונית הפניות:
עניינים   תוכן  הוספת 
במפגש   שהוקלד  למסמך 



 

 

תוכנת  
Word    חלק

 ב' 

o   ,יצירה עניינים:  תוכן 
 עדכון

o   ,יצירה שוליים:  הערות 
 מחיקה, עדכון

o  הערות סקירה:  לשונית 
מצב  המסמך,  גבי  על 

 "עקוב אחר שינויים" 
 לשונית תצוגה: •

o חלונית הניווט במסמך 
o  שינוי גודל תצוגה 
o פיצול תצוגה 

 לשונית עזרה:  •
o עזרה 
o משוב 
o  הדרכההצג 

הוספת  הקודם,  ההדרכה 
וסקירת   שוליים  הערות 
"עקוב   במצב  המסמך 

 אחר שינויים". 
 תרגול לשונית תצוגה: 

נתרגל  המסמך,  באותו 
לצורך   תצוגה  פיצול 
וצפייה   מסמך  כתיבת 
באותו   אחר  בחלק 

 המסמך.
 לשונית עזרה: 

בלשו • נית  שימוש 
לצורך  העזרה 
העבודה  תחילת 

משוב  Wordעם    ,
ומשפר  משמר 
לצוות הפיתוח של  

Word    והצגת
מובנות  הדרכות 

 בכל נושא. 

 PowerPoint  -   3יחידה 

6 
PowerPoi

nt 

תוכנת   מהי  ? PowerPointהקדמה: 
התעסוקה,   בעולם  עיקריים  שימושים 

 יום. -הפנאי, משק הבית והיום
 התוכנה: תחילת העבודה עם 

יצירת מצגת חדשה: מאפס או  •
 מתוך תבנית

 לשונית בית:  •
o  הוספת שקופית, כתיבה

 בשקופית
o  גופן, פיסקה, ציור

 Word(השוואה לתוכנת 
הערות על גבי שקופיות: שימוש  •

 בהערות ומשמעותן
הדפסת מצגת: אפשרויות   •

 הדפסה, הדפסת הערות 
 לשונית הוספה: •

o SmartArt 
o  תיבת טקסט 
o נות תמונה + אלבום תמו 
o  וידאו 
o קול 
o הקלטת מסך 

 לשונית עיצוב שקופית:  •

 : PowerPointתרגול 
בניית מצגת אישית בנושא  
בה   הלקוח,  לבחירת 
נתרגל את הנלמד ביחידה  

 זו:
יצירת מצגת מתוך   •

ובה    10תבנית 
 שקופיות

הוספת האלמנטים   •
 הבאים: 

o  טקסט 
o SmartArt 
o תמונה 
o   הקלטת

 מסך
רקע   • עיצוב 

 השקופית
מעבר  • הוספת 

לשקופית  והנפשה 
אחד   ואלמנט 

 לפחות 
סדר  • שינוי 

  השקופיות



 

 

o   ,שימוש בערכות נושא
 גודל שקופית 

o   עיצוב רקע 
מעברים והנפשות: הוספת  •

מעבר בין שקופיות, הוספת  
הנפשות (כניסה, הדגשה, 

 יציאה) של אלמנטים 
הצגת שקופיות: אפשרויות   •

 הצגה
חלון הניווט בין שקופיות: שינוי  •

שקופיות, יצירת סדר, מחיקת 
 מקטע שקופיות

עקרונות בניית מצגת   •
אפקטיבית: צמצום טקסט,  
 אחידות, אמצעים ויזואליים 

 Excel - 4יחידה 

7 
Excel 

 חלק א' 

תוכנת   מהי  שימושים  Excelהקדמה:   ?
עיקריים בעולם התעסוקה, הפנאי, משק  

 יום.-הבית והיום
 תחילת העבודה עם התוכנה: 

הגדרות חשובות: חוברת עבודה,   •
גיליון, תא, עמודה, שורה, שורת  

 הנוסחאות
 היכרות עם לשוניות התוכנה:  •

o בית 
o  הוספה 
o פריסת עמוד 
o  נתונים 
o סקירה 
o תצוגה 
o נוסחאות 

שימושיים   • מקלדת  קיצורי 
 בתוכנה 

 יצירת חוברת עבודה חדשה:  •
o  הזנת נתונים 
o   ערכים עם  עבודה 

(לשונית   מספריים 
 מספר):
   סוג הערך: שינוי 

תאריך,   מספר, 
מטבע,   שעה, 

 אחוזים 
   והתאמת שינוי 

 תבנית תאריך 

חוברת  יצירת  תרגול 
 עבודה:

יצירת חוברת עבודה בשם  
 "הוצאות חודשיות" ובה:

 כותרת .1
 שורות:  .2

 חשבונות .1
 טלפון  .2
 קופ"ח .3
 ביגוד  .4
 פנאי .5
 סה"כ  .6

חודשים  .3 עמודות: 
 (בפורמט תאריך)

מספריים .4 נתונים 
  



 

 

8  
Excel    חלק

  ב’ 

Excel :'חלק ב 
 הפניית תאים:  •

o  משמעות הפניית תאים 
o   רציפים תאים  הפניית 

 רציפים-ולא
 מבוא לנוסחאות: •

o מבנה נוסחא 
o   לעומת מוחלטת  הפנייה 

(שימוש   יחסית  הפנייה 
להפנייה   $ בסימן 

 מוחלטת) 
o   לתא נוסחא  העתקת 

 סמוך 
o  נוסחאות מובנות בתוכנת

Excel 
o   הנוסחאות חלון 

)arguments window (
עזר   לתחילת  ככלי 

 העבודה עם נוסחאות
o :נוסחאות שכיחות 

 SUM 
 MIN+MAX 
 AVERAGE 
 COUNT/COUN

TA 
o   בעת נפוצות  שגיאות 

 שימוש בנוסחאות:
  המשולש מהו 

 הירוק לצד תא?
o  לפונקציות דרך  קיצור 

 ) autosumנפוצות (
o  איך מהי?  המילוי:  ידית 

שימושים   אותה?  נזהה 
נוסחאות   העתקת  לצורך 

 לתאים סמוכים 

 חלק ב':  Excelתרגול 
גבי  על  תרגול  המשך 
שנבנתה   העבודה  חוברת 
 במפגש ההדרכה הקודם.

 totalיצירת נוסחת   •
ההוצאות   לסכום 

 החודשיות 
ההוצאה   • מציאת 

המינימלית  
בכל   והמקסימלית 

 חודש 
בשגיאות  • טיפול 

(המשולש   נפוצות 
בעת   הירוק) 

 שימוש בנוסחא
•  

 

9 
Excel    חלק

  ג’ 

Excel   :’חלק ג 
חוברת  העברת   • בתוך  נתונים 

 עבודה
חוברת  • בתוך  חדש  גיליון  יצירת 

 עבודה
o   בין נתונים  העברת 

 גליונות

 חלק ג':  Excelתרגול 
המיומנויות תרגול  

זה   במפגש  המתקדמות 
העבודה   חוברת  גבי  על 
במפגשים   שיצרנו 

 הקודמים: 
גיליון   .1 הוספת 

 לחוברת 



 

 

o  קיצור ע"י  גיליון  העתקת 
וגרירת   Ctrlהמקלדת  

 הגיליון 
o   מחיקת גיליון,  שם  שינוי 

 גיליון 
o   שורות הסרת   / הוספת 

 ועמודות 
o   :עמודות  / שורות  עיצוב 

 גובה ורוחב 
o   עיצוב טקסט, עיצוב רקע

 הוספת גבולות תאתא, 
o   מתא עיצוב  העתקת 

 לאחר
o  מיזוג ומרכוז תאים 

 מתקדמים:  Excelשימושי  •
o   שינוי מותנה,  עיצוב 

עיצוב   כללי  והתאמת 
 מותנה

o  עיצוב נתונים כטבלה 
 הדפסת מסמך:  •

o   מסמך התאמת 
שוליים,   שינוי  להדפסה: 

 התאמה לעמוד 
• PivotTable על קצה המזלג 

שורה   .2 הוספת 
 לנתונים 

חוברת  .3 עיצוב 
 העבודה:

עיצוב   .1
 מותנה

עיצוב   .2
 כטבלה 

להדפסת  .4 הכנה 
 המסמך

5. PivotTable  :
ציר   טבלת  יצירת 
עבודה   בגיליון 
להסקת  חדש 
מהנתונים   מסקנות 

 הגולמיים 

 Outlook  -   5יחידה 

10 
Outlook 

תוכנת   מהי  ?  Outlookהקדמה: 
התעסוקה,   בעולם  עיקריים  שימושים 

 יום. -הפנאי, משק הבית והיום
•   / חדשה  דוא"ל  תיבת  יצירת 

ב קיימת  דוא"ל  תיבת  -הגדרת 
Outlook 

 שימוש בתוכנה:  •
o  במרחב התמצאות 

Outlook  סרגל  :
דואר   תיבות  השליטה, 

(דואר נכנס, דואר מובנות  
 נשלח, ספאם) 

o ב בסיס  - פעולות 
Outlook מייל יצירת   :

נמען,  הוספת  חדש, 
מענה  קובץ,  הוספת 
שהתקבל, מחיקה   למייל 

 והעברה של מיילים 
o ב מתקדמות  - פעולות 

Outlook ,יצירת תיקיות :

 : Outlookתרגול 
לדוא"ל  כניסה   •

יצירת    / קיים 
 דוא"ל חדש 

מייל   • שליחת 
לכתובת דוא"ל של  

TechBuddy 
לתרגול  ייחודית 

 הנושא
מענה   • מייל,  קבלת 

 למייל, צירוף קובץ
כתובת   • שמירת 

של  הדוא"ל 
TechBuddy 

 כאיש קשר 
עם  • פגישה  זימון 

של  הקשר  איש 
TechBuddy 



 

 

הוספת אנשי קשר, יצירת  
משתתפים  וזימון  פגישה 

 לפגישה

 

 


