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 אינטרנט ודואר אלקטרוני  , הכרת המחשב

 עבודה עם עכבר ומקלדת, הכרות עם חלקי המחשב

 חלונות –עבודה עם מערכת הפעלה 

 שמירת קבצים ויצירת תיקיות

 שמירת תכנים מהאינטרנט, איתור מידע באינטרנט

 פתיחת תיבת דואר אלקטרוני והשימוש בה

 הכרות עם פורטל הממשלה ואתרים שימושיים

 תעודה תוענק לעומדים בדרישות הקורס* 

 (מפגשים 9)  19:00-20:45ימי ראשון  : מועד 
 07.05.2017: פתיחה 

ם
בי

ש
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מ
 

 WORD -מעבד תמלילים וורד 

,  המאפשרת שילוב של טקסט ותמונה, תכנה לעיבוד תמלילים

 .  חוברות וספרים, לשם הפקת מכתבים, יצירת טבלאות ודיאגרמות

 תעודה תוענק לעומדים בדרישות הקורס* 

 (  מפגשים 9)  19:15-21:00ימי שני  : מועד 
   08.05.2017: פתיחה 

 POWER POINT –בניית מצגות 

צלילים  , טקסט דינאמי, תכנה לבניית מצגות המשלבות תמונות

לימודים  , בתכנה זו ניתן ליצור מצגות לעבודה. מעברים והנפשות 

 תעודה תוענק לעומדים בדרישות הקורס.  * ואירועים

 ( מפגשים 6) פעמים בשבוע  3קורס מרוכז 

   14:00-15:45' וה' ד', ימים ב: מועד 
 29.3.2017: פתיחה  
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 Excel -גיליון אלקטרוני 
 

עיבוד ניתוח וייצוג  , הכרות בסיסית עם תוכנת הגיליון האלקטרוני ככלי לאיסוף
 . נתונים

 נוסחאות בסיסיות
 קיבוע תא
 בסיסיותפונקציות 

 תאים וטבלאותעיצוב 
 עיצוב מותנה

 תעודה תוענק לעומדים בדרישות הקורס* 

 (פעמים בשבוע 3) 14:00-15:45' וה' ד', ימים ב: מועד צהריים 
 19.4.2017: פתיחה 

 (  מפגשים 8)  18:30-20:30ימי ראשון  מועד ערב 
 07.05.2017: פתיחה 

ם
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מ
 מתקדם  –גיליון אלקטרוני  

 
 (  אקסל) Excelהכרת מעמיקה יותר עם אפשרויות תכנת 

אימות נתונים , IF  ,Pivotפונקציית , פונקציות מתקדמות
 ותרשימים

 תעודה תוענק לעומדים בדרישות הקורס* 

 יפורסם בהמשך, נדחה  –מועד 

 קורס מרוכז – האופיסהכרת המחשב ויישומי 
 

,  אינטרנט ודואר אלקטרוני, קורס מקיף הכולל הכרת המחשב
 Excel –גיליון אלקטרוני , Word –מעבד תמלילים 

  Power point–ובניית מצגות 
 מפגשים בשבוע  3 –שעות  72הקורס בן 

 תעודה תוענק לעומדים בדרישות הקורס* 

 יפורסם בהמשך –מועד 
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   ופייסבוקקורס רשתות חברתיות 

 מפגשים פעם בשבוע   6קורס בן 

 להיכרות עם רשתות חברתיות  ושימוש 

   פייסבוק –ברשת החברתית הנפוצה 

 יפורסם בהמשך –מועד 

ם
סי

ור
ק

 

 WIXקורס בניית אתרים ב 

 .לבניית אתרים Wixמפגשים להכרות עם סביבת  6קורס בן 

,  הוספת לוגו, כתיבת מפת אתר -בין הנושאים שילמדו בקורס 

הוספת  , עריכת תוכן, הוספת אפליקציות לאתר, עיצוב דפי האתר

 .  ועוד לסמארטפוןעיצוב , תמונות ואובייקטים 

 19:00-21:00ימי חמישי   : מועד 
 27.04.2017: פתיחה 

 PHOTOSHOP -עיצוב גרפי בתכנת פוטושופ 
 

, עבודה עם כלי בחירה, תיקוני עיניים אדומות, תיקוני צבע, עיבוד תמונה -מתחילים 

 .  עבודה עם שכבות וטרנספורמציה, עבודה עם טקסט וכלי העט

 .תכנון העבודה והבאה לדפוס, תיקון תמונה מתקדם , מסלולית ומסכות –מתקדמים 

 . מפגש בשבוע, מפגשים  8כל קורס בן 

 תעודה תוענק לעומדים בדרישות הקורס* 

 19:15-21:00'  יום ד: מועד  -מחזור מתחילים  
 26.04.2017: פתיחה 

 19:15-21:00'  יום ה: מועד  –מחזור מתקדמים
 27.04.2017: פתיחה 
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  סדנה ליצירת טופס מקוון
Google Forms 

 (  אינטרנטי)ליצירת ועריכת טפסים מקוונים  1סדנה בת מפגש 

 משוב מידי ואוטומטי בזמן אמתמאפשר לקבל אינטרנטי טופס 

 מחשב בעולם המחובר לאינטרנטמכל  עיצוב ועריכה, קל לבנייה

 מיועד לבעלי ידע בהפעלת מחשב* 

 19:00-20:45יום ראשון  : מועד 
 02.04.2017: פתיחה 

 
 לא רק מנוע חיפוש   –גוגל  

 :  מפגשים  נכיר את מגוון הכלים החינמיים של גוגל  5בקורס בן 

 ל"לתכנון מסלולים וטיולים בארץ ובחו –גוגל מפות 

 מנוע חיפוש והפצה של סרטים  – יוטיוב, ניהול יומן  –יומן גוגל  

בו ניתן לשמור תמונות ומסמכים  -( הענן של גוגל " )דרייב"גוגל  

 .אליהם ניתן לגשת מכל מחשב

 המאפשר לתרגם טקסטים למגוון רב של שפות –המתרגם של גוגל 

 מיועד לבעלי ידע בהפעלת מחשב* 

 19:15-21:00ימי  רביעי  :  מועד 
 26.4.2017: פתיחה 

 סדנת קניות ברשת

מפגשים בה נלמד כיצד מבצעים רכישות  2סדנה בת 

ממה להיזהר ולמה צריך לשים לב על מנת לבצע  ? באינטרנט 

 . קנייה בטוחה

 מיועד לבעלי ידע בהפעלת מחשב* 

 19:15-21:00ימי רביעי  : מועד 
 15.3.2017: פתיחה 
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 סדנה - Gmailדואר אלקטרוני 

הכרת סביבת  , מפגשים לפתיחת תיבת דואר אלקטרוני  2סדנה בת 

 .הוספת קובץ ועוד, ניהול אנשי קשר, שליחת  מכתב חדש, העבודה

 מיועד לבעלי ידע בהפעלת מחשב* 

 8:30-10:00ימי חמישי  : מועד 
   23.03.2017: פתיחה 

 
 

 סדנה -קבצים ותיקיות 

 , סוגי קבצים , בה נתמקד באופן שמירת קבצים 1סדנה בת מפגש 

 , יצירת תיקיות  -ניהול תיקיות לסדר וארגון 

 .  שינוי שם ועוד, העתקה והעברה של תיקיות

 8:30-10:00  יום חמישי: מועד 

 16.03.2017: פתיחה 
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 סדנה -תחזוקת מחשב 

מערכת הפעלה יש  מפגשים  בה נלמד  איך לבדוק איזה  2סדנה בת 

 ? איטי ונתקע מה לעשות כשהמחשב ? לך

כיצד בודקים את מהירות  ? הגנות צריכות להיות במחשב אילו 

 ...שרצים לטכנאי הגלישה ופותרים בעיות גלישה לפני 

 10:00-11:30יום שני   : בוקר מחזור 
 20.03.2017: פתיחה 
 19:00-20:45ימי ראשון  :  ערב מחזור 

 19.03.2017: פתיחה 
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 (סמארטפון)קורס שימוש בטלפון חכם 

מפגשים להקניית מיומנויות שימוש באפשרויות הרבות   15קורס בן 

הגדרה ,  הורדת אפליקציות, הפעלת יישומים.  של הטלפון החכם

,  וואטסאפ, צילום ושליחת תמונות, ושימוש בדואר אלקטרוני 

 .  אפליקציות לניווט ועוד

 יפורסם בהמשך   –מועד 

 סדנה   –אבטחת הטלפון החכם 

להגן על הפרטיות שלנו  נלמד בסדנה בת מפגש אחד  

, לגבות את אנשי הקשר, להגן עליו מפני וירוסים ,בסמארטפון

 . אבדהרשימות והתמונות ולאתר את הטלפון אם נגנב או 

 יפורסם בהמשך –מועד 

 הטלפון החכםיומן גוגל ואפליקציות לניהול וארגון 

סנכרון היומן עם , מפגשים להכרת השימוש ביומן של גוגל  2בת סדנה 

 הטלפון ואפליקציות נוספות לארגון וניהול

 יפורסם בהמשך –מועד 
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 גוגל מפות ואפליקציות לניווט  

מפגשים במהלכה נלמד להשתמש במפות של גוגל   2סדנה בת 

 .  ל"ולתכנן מסלול כמו גם נכיר אפליקציות לניווט בארץ ובחו

 מועד יפורסם בהמשך


