
   
 

  5מתוך  1עמוד  

 שעות אקדמיות Google 010שימוש חכם ביישומי 

 

 4.9.19 -15.5.19 :כיםתארי

 

 רקע כללי

-ביותר ממיליארד שאילתותשבכל יום שרתי גוגל מטפלים  ההערכה היאמוצרי גוגל משרתים אותנו ביום יום. 

 שנוצר על ידי משתמשים בשלל שירותיה של גוגל ,אלף טרה בייט 50-יותר ממידע בנפח של וב חיפוש

Google אינטרנט, כגון שירות -מספר מוצריגם חברה מציעה , המספקת שירותי חיפוש מידע ופרסום באינטרנט

 , כמו"YouTube", אתר הווידאו "+Googleהרשת החברתיות ""Google Drive שירותי הענן "", Gmailהאימייל "

" ותוכנת מסרים "Google Photosגם תוכנות שולחניות כגון הדפדפן "גוגל כרום", תוכנת ארגון ועריכת תמונות 

 . "Hangouts" מידיים

 מטרות הקורס

בקורס נבחן את שלל המוצרים המוצעים לכל בעל חשבון גוגל, ונלמד לארגן ולנהל את המידע שלנו מתוך התנסות 

 מעשית, אישית וקבוצתית.

 י קדםתנא

 ינטרנט.האניסיון בגלישה ברשת  ,Windowsשליטה בעבודה בסביבת 

 יעדקהל      

 מידענים, אנשי שיווק, נותני שירותים בתחום המחשוב. 

 ₪  2100עלות: 

 תנאי השתתפות

 ההשתתפות בקורס מותנית בביצוע מטלות שיינתנו במהלך הקורס ובעבודה מסכמת שתוגש בסוף הקורס.

 ביצוע מטלות, הגשת עבודה מסכמת.  בכיתה במהלך הקורס. 100%נוכחות התנאים לקבלת התעודה: 

 ומלווה באישורים פורמליים בלבד(. מוצדקתמהקורס  להיות  20%)היעדרות עד 

יותר  לא קיימתבהתאם להנחיות החדשות של משרד החינוך, האגף לחינוך מבוגרים, 
 מקביל.אפשרות של השלמת שעות בתחום ידע 

לפיכך, על פי הנהלים החדשים, תלמיד אשר חרג ממכסת השעות המותרות להיעדרות 
  לא יקבל תעודה. -)המחייבות אישורים מוצדקים(  

ידי הוועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( של -האישור לקורס זה ניתן על הבהרה:
ופעתו קורסים מאושרים". האישור הקבוע יינתן רק עם סיום משרד החינוך. האישור שניתן הנו זמני עד לה

 הקורס ועמידתו בנהלי הפיקוח של משרד החינוך.



   
 

  5מתוך  2עמוד  

 

 

 נושאי הקורס

 רשת האינטרנט - 1 מודול

  מבנה -רשת האינטרנט 

  שפתHTML – סקירה 

  היסטוריה –חברת גוגל 

 חשבון משתמש - 2 מודול

 פתיחה והפעלה 

 דפדפן כרום - 3 מודול

 התקנה והגדרת דפדפן כרום 

 ארגון סימניות 

 היסטוריה והגדרות גלישה 

 התאמה אישית של הדפדפן 

 יתרונות ע"פ דפדפנים אחרים 

 

 

 חיפוש חכם באינטרנט - 4 מודול

 חיפוש פשוט 

 העדפות חיפושו טיפים לחיפוש נכון 

 וחיפוש מתקדם כלי חיפוש  

  היסטוריית חיפושניהול 

 חיפוש תמונות - 5 מודול

 חיפוש תמונה לפי תמונה 

 כלי חיפוש 

 חיפוש תמונות מתקדם 

 והתראות ספרים חדשות - 6 מודול

 חיפוש ספרים 

 הספרייה שלי 

 היסטוריה 

 שירותפעלת ה 

 Gmail –ל "דוא - 7 מודול

 הפעלה ראשונהניהול התיבה ו 

 תוויות דואר 

 שליחת מכתב 

 חיפוש ויצירת כללים 



   
 

  5מתוך  3עמוד  

 והתאמה אישיתת תיבת הדוא"ל והגדר 

 Hangoutsאנשי קשר  - 8 מודול

 ניהול אנשי קשר 

 רשימות תפוצה 

 ייבוא וייצוא 

 יצירת שיחה 

 ניהול שיחות 

 יומן - 9 מודול

 הוספה ועריכת אירועים 

 זימון פגישה 

 הגדרות לוח שנה 

 שינוי תצוגה 

 יצירת לוח חדש 
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 תרגום - 10 מודול

 שימוש מתקדם 

 הוספת תרגומים למילון 

 תרגום מסמכים ואתרים 

  Google Drive ענן שירותי - 11 מודול

 העלאה והורדת קבצים 

 יצירת מסמכים ותיקיות 

 עריכת מסמכים 

  שיתוף מסמכים 

 גוגל תמונות - 12 מודול

 גיבוי תמונות 

 יצירת אלבומים 

 שיתוף אלבומים 

 האסיסטנט  

 Google Forms - 13 מודול

 יצירת טופס 

 עיצוב טפסים 

 הפצה וקבלת תגובות 

 הגדרות מתקדמות ואימות נתונים 

 טופס מרובה דפים 

 תוספים 

 YouTube - 14 מודול

  וצפייה בסרטוניםחיפוש שיטות 

 אישייהול ערוץ נ 

 )יצירת רשימות השמעה )פלייליסטים 

 העלאה ועריכת מדיה 

 Google GIS - 15 מודול

 חיפוש מקומות ואתרים 

 תכנון מסלול מנקודה לנקודה 

 ו  תצוגת לווייןStreet View 

 שיתוף מפותו יצירת מפה חדשה 

 כדור הארץ של גוגל 

 מסלולי נסיעות 

 ייבוא וייצוא של ממ"ג 
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 בניית אתרים - 16 מודול

 מבוא לבניית אתרי אינטרנט 

 יצירת אתר 

 יצירת דף 

 פריסות דפים 

 עיצוב טקסט 

 הוספת תכנים 

  ומחיקת דףעריכה 

 עריכת פריסה 

 עיצוב האתר 

 ניהול האתר 

 ניהול חשבון משתמש - 17 מודול

 ניהול חשבון משתמש 

 צפייה בהיסטוריה 

 מחיקת משתמש 

 


