
 

 

 טכנולוגיה בשירות היום יום תכנית קורס  

מספר  
 מפגש 

 מה מתרגלים?  מה לומדים? 

1 
עולם  

 האינטרנט 

 לפני שמתחילים: 
 היכרות אישית:  •

o  היכרות של התלמיד: ספר לי
על עצמך, מה הביא אותך 

ללמוד בקורס זה, מה עשית 
בחיים, מה אתה רוצה  

 לעשות ולהשיג בקורס זה. 
o   היכרות של המדריך: המדריך

יספר על עצמו ועל  
TechBuddy   והקורס

המשותף עם עיריית  
 ירושלים.

 עולם האינטרנט 
 מהו אינטרנט?  -הקדמה  •
דפדפן   • בסיס:  ומונחי  הגדרות 

אינטרנט   חיפוש,  מנוע  אינטרנט, 
אתר  כתובת  מבנה  וקווי,  אלחוטי 

 אינטרנט 
  דפדפן האינטרנט של גוגל: •

o שורת) במרחב   התמצאות 
החיפוש, חזרה למסך קודם /  

שורת   סרגל  URLהבא,   ,
דפדפן,   הגדרות  הסימניות, 
הורדות, היסטוריית הדפדפן,  
וסגירה   פתיחה  הבית,  מסך 

 של כרטיסיות) 
o   לאתרי דרך  קיצורי  יצירת 

 אינטרנט בשולחן העבודה
 חיפוש מידע בסיסי בגוגל:  •

o חיפוש חופשי 
o  :או לשונית?  גמישות  מהי 

ה למה  יודע  גוגל  תכוונו כיצד 
 גם כשעשינו שגיאת הקלדה? 

o   מודעה חיפוש:  תוצאות  סוגי 
 אל מול תוצאה אורגנית

 עקרונות גלישה בטוחה באינטרנט:  •
o  זיהוי הודעות חשודות 
o  זיהוי אתרים חשודים 

 תרגול דפדפן גוגל: 
לאתר,   • כניסה 

קיצור   יצירת 
לאתרים  דרך 
שולחן  גבי  על 

 העבודה
חיפוש   • תרגול 

 במנוע גוגל:
בית  • חיפוש 

 עסק על פי שם 
לאתר   • כניסה 

פי   על  אינטרנט 
,  URLכתובת  

בית  חיפוש 
במנוע   עסק 
של  החיפוש 

 גוגל 

2 
דפדפן  

האינטרנט  

 הרחבה:   - דפדפן האינטרנט של גוגל  
 למה זה חשוב? -התחברות לדפדפן  •

o  סנכרון הדפדפן 

 תרגול דפדפן גוגל: 
התחברות   •

 לדפדפן 



 

 

גוגל     - של 
 הרחבה: 

Google 
Chrome 

o   דפדפן של  אישית  התאמה 
 גוגל: 
  סימניות יצירת 

ותיקיות סימניה, ניהול 
 סרגל הסימניות

   דרך קיצורי  התאמת 
 במסך הבית

  מסך עיצוב  התאמת 
 הבית

 כניסה להגדרות הדפדפן:  •
  הורדות 
 היסטוריה 
  :הגדרות 

   מסך הגדרת 
 הבית

   הגדרת
כרטיסיות 

בעת  לפתיחה 
 ההפעלה

 פעולות על כרטיסיות: •
כרטיסיות  • פתיחת 

 מרובות 
ניווט בין כרטיסיות ע"י  •

מקלדת  קיצור 
Ctr ספרה+ 

 חיפוש כרטיסיות •
כרטיסיות  • הצמדת 

הצמדת  וביטול 
 כרטיסיות

חיפוש מידע מתקדם במנוע החיפוש  •
Google : 

מתקדמים:   • חיפוש  כלי 
 אופרטורים

 סנכרון הדפדפן  •
התאמה אישית   •

הדפדפן:   של 
רקע,   שינוי 
קיצורי    התאמת 

 דרך 
סימניות   • יצירת 

ותיקיות 
  סימניות

דפדפן   הגדרות  תרגול 
 גוגל: 
להורדות,   • גישה 

היסטוריה 
 והגדרות

מסך   • הגדרת 
 הבית

הגדרת   •
כרטיסיות 

בעת  לפתיחה 
 ההפעלה

הצמדת  •
 כרטיסיות

חיפוש   •
 כרטיסיה 

חיפוש   • תרגול 
במנוע   מידע 
של  החיפוש 

 גוגל: 
בית  • חיפוש 

 עסק על פי שם 
לאתר   • כניסה 

פי   על  אינטרנט 
,  URLכתובת  

בית  חיפוש 
במנוע   עסק 
של  החיפוש 

 גוגל 
שימוש  •

באופרטורים 
מידע  לחיפוש 
מדויק   מתקדם, 

 ורצוי

3 
שירותים  

 דיגיטליים: 

בעולם   ועירוניים  ממשלתיים  שירותים 
על   לוותר  ניתן  (אם לא מספיקים,  הדיגיטלי 

שיקול החל פי  על  רלוונטיים  הפחות  קים 
 דעתו של המדריך ותשאול התלמיד):

שירותים  • תרגול 
ממשלתיים  

בעולם  
 הדיגיטלי:



 

 

אתרי  
ממשלה  
ועירייה,  

קופות  
חולים  

 ובנקאות 

 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 הגשת בקשה אונליין 
o  האיזור האישי 

בכל   • להתמקד  (ניתן  העירייה  אתר 
 עירייה לבקשת הלקוח): 

o  התמצאות באתר 
o  שירותים 
o  תשלומים 
o זימון תורים 
o  שירותים נוספים 
o  :בנקאות דיגיטלית 

 אבטחת מידע  •
 כניסה לחשבון •
 צפייה בנתונים  •
עם   • פגישה  זימון  פעולות:  ביצוע 

 בנקאי, הפקדת צ'ק, העברה בנקאית 
אפליקציות:   • דרך   ,bit, payתשלום 

paybox 
התחברות    האיזור • האישי: 

והתנתקות, אבטחת מידע, דפי פירוט 
תור  הזמנת  אשראי,  כרטיסי  עו"ש, 

 לפגישה עם בנקאי, הפקדת צ'ק 
כספים:   • להעברת   ,bitאפליקציות 

paybox, pay 
o   כל וחסרונות  יתרונות 

 אפליקציה 
o   דרך כסף  העברת  עקרונות 

 אפליקציה 
o :רפואה דיגיטלית 

 אבטחת מידע  •
 כניסה לחשבון •
 נים צפייה בנתו •
בקשה   • תור,  זימון  פעולות:  ביצוע 

 מהרופא, ביקור ללא כרטיס

לאזור   • כניסה 
תרגול  האישי, 
טופס  מילוי 

 אונליין
אתר   • תרגול 

 העירייה: 
לאתר   • כניסה 

וחיפוש  העירוני 
מידע, שירותים,  
טפסים   מילוי 

 ותשלום
בנקאות  • תרגול 

 דיגיטלית:
הורדת   •

אפליקציה  
לתשלום, 

תרגול (בהתאם 
וצורך   לרצון 

 המשתתף)
רפואה   • תרגול 

 דיגיטלית:
לאתר   • כניסה 

החולים  קופת 
(לבחירת 

 הלקוח)
מסכי  • תרגול 

כולל  האתר, 
הכניסה   מסך 
האישי   לאיזור 
כניסה   (ללא 
מפאת  בפועל, 
פרטיות המידע) 

  

4 
צרכנות  

 דיגיטלית 

 צרכנות דיגיטלית 
בטוחה   • צרכנות  בעולם  הקדמה: 

 האינטרנט 

באתר   רכישה  תרגול 
 בינלאומי: 



 

 

זיהוי אתר אינטרנט מאובטח לקנייה   •
 בטוחה

 עקרונות צרכנות דיגיטלית כלליים:  •
הגדרת  • משתמש,  חשבון  יצירת 

 סיסמא, האזור האישי שלי 
מוצרים,  • חיפוש  ברשת:  קניות 

הסרת  הקניות,  לעגלת  הוספתם 
שיטת   תיאום  תשלום,  מוצרים, 

 משלוח / זמני משלוח 
פרטי   • מוצרים:  חוות בירור  מוצר, 

 דעת, מדיניות החזרות, בירור מידות
בינלאומיים:   • באתרים  רכישות 

 amazonהדגמת רכישה באתר 
הדגמת  • מקומיים:  באתרים  רכישות 

 רכישה באתר שופרסל אונליין

חשבון  • יצירת 
באתר 

בינלאומי  
לבחירת 

המשתמש:  
amazon, 

shein, 
aliexpress, 

ebay 
מ • וצר, חיפוש 

חוות   בירור 
בירור  דעת, 

מדיניות  
החזרות, 

לעגלה,   הוספה 
 מסך הקופה 

באתר   רכישה  תרגול 
 מקומי: 
חשבון  • יצירת 

מקומי   באתר 
לבחירת 

המשתמש:  
שופרסל  

אונליין, 
terminal x 

מוצר,  • חיפוש 
חוות   בירור 
בירור  דעת, 

מדיניות  
החזרות, 

לעגלה,   הוספה 
 מסך הקופה 

5 
ZOOM 

ZOOM 
 זום? הקדמה: מהו  •
 תחילת עבודה עם זום:  •

o  אתרzoom.us 
o יצירת חשבון 
o   והתנתקות התחברות 

 לחשבון 
זום: התחברות למפגש   • לפני פגישת 

 meeting IDע"י קישור וע"י 
פתרון תקלות נפוצות: כניסה לקישור   •

יציאה  נפתח,  לא  זום  לחיץ,  בלתי 
מפגש,   במהלך  הזום  למסך  וחזרה 
מכשירים   משני  זום  למפגש  כניסה 

 וניתוק מיקרופון מאחד מהם

באתר   תרגול 
zoom.us : 

חשבון  • יצירת 
 זום

התחברות   •
 לחשבון 

התנתקות   •
 מהחשבון 

בתוכנת  • תרגול 
 זום:

 שימוש בצ'אט  •
מצלמה   • סגירת 

ופתיחת 
 מצלמה 



 

 

פתיחת   • זום:  פגישת  במהלך 
שימוש  מצלמה,  פתיחת  מיקרופון, 

 בצ'אט 
 שינוי רקע, שימוש בפילטר וידאו  •

משני   • חיבור 
מכשירים  

 קביל במ

 

 


