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 מרכז להב"ה נתיבות

 מידע על קורסים וסדנאות
 
 

 
 מבוגריםקורסים ל

 
 

 
 /JK8rJN1http://bit.lyיש למלא טופס הרשמה בכתובת שלהלן: לקורסים למבוגרים כדי להרשם 

 ובוואטסאפ )מסרון למי שאין לו/ה וואטסאפ(.תישלח הודעה לנרשמים בדואל  –כאשר יוחלט על פתיחת קורס 
מסרון או שאין באפשרותם לקבל וואטסאפ/בשלב השני ניצור קשר טלפוני עם נרשמים שלא השיבו לדואל/

שישאירו כתובת דואל ו/או מספר טלפון שניתן לשלוח אליו הודעות. המשמעות היא כמובן שיש עדיפות לנרשמים 
 מסרונים.

אם נרשמת לקורס שמותנה במעבר מבחן סף, עליך להגיע למרכז לאחר מילוי טופס ההרשמה ולבקש ממדריך/ה 
מבחן סף )רגיל/גרפי בהתאם לקורס המבוקש(. שריין/י לעצמך שעתיים לביצוע הבחינה. מותר השימוש בכל חומר 

ולל אינטרנט ולא כולל עזרה מאנשים(. לא מומלץ לחכות לפתיחת קורס משום שהכניסה לרשימת ההמתנה עזר )כ
 איננו מתחייבים לעדכן את מי שלא נמצא/ת ברשימת ההמתנה. מותנית במעבר מוצלח של המבחן. סדנה/לקורס

 
 הכרת המחשב והאינטרנט

מוצעים  מפגשים של שלוש שעות. 9מפגשים של שעה וחצי או  17 .מיחשובחסרי ידע קודם בתחום ה ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
ית, רוסית ואמהרית )הקורסים ברוסית ואמהרית מיועדים לבעלי יכולת קריאה גם קורסים נפרדים לנשים ולגברים, לגימלאים, בשפות עבר

 .בסיסית בעברית(

באינטרנט ולהגביר את המודעות מטרת הקורס לחשוף את המשתלם לעולם המחשב ולאפשרויות הגלומות 
 לחשיבות השימוש בטכנולוגיית המידע.

הסילבוס נבנה באופן כזה שיכשיר את המשתלמים, אשר כלל לא מכירים את המחשב, שלב אחר שלב, החל 
 מהנושאים הבסיסיים ביותר. 

 בין הנושאים הנלמדים בקורס:

 היכרות עם חלקי המחשב ושימוש בעכבר 

 לה "חלונות" עבודה עם מערכת ההפע 

 כתיבת מסמך ברמה בסיסית 

 שמירת קבצים ויצירת תיקיות 

 איתור מידע ופיתוח מיומנויות גלישה באינטרנט 

 הורדת חומרים מרשת האינטרנט 

http://bit.ly/1rJN8JK
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 תקשורת בין אישית ברשת 

 קניות ברשת האינטרנט 

 "חשיפה והתנסות בנושא "ממשל זמין 

 )דואר אלקטרוני )כולל פתיחת חשבון דואל חינמי 

 
 וורד

מפגשים של שעה וחצי  12 שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 לנשים ולגברים. מעורב/נפרד מפגשים של שלוש שעות. 6או 

בכל  כלי חיוני Wordבשל האפשרויות הרבות וסביבת העבודה הידידותית, מהווה בימים אלו מעבד התמלילים 
 בית ומשרד, ואף הפך לאחד הקורסים המבוקשים בקרב באי מרכזי להב"ה.

 

 בין הנושאים הנלמדים בקורס:

 כתיבה ועיצוב טקסט 

 הגדרת עמוד 

 בנייה ועיצוב של טבלאות 

 הוספת גרפיקה 

 ...הוספת תמונות ואובייקטים ועוד 

 
 פאוורפוינט

שב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. מומלץ ללמוד את הקורס שסיימו קורס הכרת המח ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 .מעורב/נפרד לנשים ולגברים מפגשים של שלוש שעות. 5מפגשים של שעה וחצי או  10 .וורדלאחר השלמת קורס 

 ויצירת מצגת אישית.  פאוורפוינטכנת והיא הקניית מיומנויות ראשוניות בעבודה בת פאוורפוינטמטרת קורס 

   

 בין הנושאים הנלמדים בקורס: 

 היכרות עם התוכנה ועם סביבת העבודה 

 הוספת שקופית, הקלדת טקסט ושמירה 

  עיצוב שקופית והוספת רקע 

 ניווט במצגת ותצוגות שונות 

  הוספת אובייקטים: תמונה, תרשים, אובייקטWordArt 

 היפר קישור 

 הנפשה והוספת צלילים 
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 אקסל

שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. מומלץ ללמוד את הקורס  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 .מעורב/נפרד לנשים ולגברים מפגשים של שלוש שעות. 6מפגשים של שעה וחצי או  12 לאחר השלמת קורס וורד.

נשתמש  ,ולעצב אותהנלמד לבנות טבלה  ,וכלי התוכנהנלמד להכיר את סביבת העבודה  Excelבקורס 
מגמות בערכים בפונקציות מתמטיות לחישוב ערכים, ובסופו של דבר נשתמש בכלים גרפים בכדי להראות 

 .שבטבלאות

 
 מתקדם וורד

. מפגשים של שעה וחצי 6 .קורס וורדסיום במרכז להב"ה או עברו מבחן  וורדקורס בהצלחה שסיימו  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 לנשים ולגברים. מעורב/נפרד

 בין הנושאים הנלמדים בקורס:

רים, מספור עמודים, תוכן עניינים, אינדקס, הערות שוליים/סיום, תצוגות, ניווט במסמך, סגנונות, מקטעים ומעב
סימניות, ביבליוגרפיה, טקסט אוטומטי, הערות, מעקב אחר שינויים, השוואה וספירת מילים, טיפים, נושאים 

 נוספים ככל שיתיר הזמן.

 
 מתקדםאקסל 

. מפגשים של שעה וחצי 9 .אקסלקורס סיום במרכז להב"ה או עברו מבחן  אקסלקורס בהצלחה שסיימו  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 לנשים ולגברים. מעורב/נפרד

 בין הנושאים הנלמדים בקורס:

ות חזרה על נושאים חשובים בקורס הבסיסי, העמקה בפונקציות שונות, קיבוע תא חלקי, תאריך ושעה, אימ
 הגנת גיליון, טיפים –אם יהיה זמן  ,vlookup פונקציית ,(pivot table) ת צירנתונים, פונקציה מקוננת, טבל

 
 פוטושופ

מעורב/נפרד לנשים  מפגשים של שלוש שעות. 6מפגשים של שעה וחצי או  12שעברו מבחן סף גרפי.  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 .ולגברים

גראפית, קרי יצירה ושינוי תמונות, הפכה לכלי משלים ובלתי נפרד בידי מקצוענים וחובבים אשר מבקשים  עריכה
ליצור, לעצב ולשפר תמונות.  תוכנת הפוטושופ, אשר הפכה עם השנים לשם נרדף לעריכה גראפית, משמשת 

 כחוד החנית הטכנולוגית בתחום זה.

ים, לשלב אובייקטים מתמונות שונות, להבהיר, להכהות, לחדד באמצעות הפוטושופ ניתן ליצור ציורים ורקע
 ולטשטש, לשנות צבע עיניים ושיער, ליצור כרטיסי ביקור, הזמנות, כרזות ועוד...

קורס זה מציע התבוננות מעמיקה אל מבנה התוכנה, יכולותיה וכליה השונים. במהלכו יתוודעו התלמידים אל 
ושופ  וזאת תוך כדי יישום מיידי של החומר הנלמד באמצעות תרגול מודרך. אפשרויות העיצוב המגוונות של הפוט

 בסוף הקורס, יתנסו התלמידים בהכנת פרויקט בעיצוב אישי על פי קווים מנחים.

 
 

 אילוסטרייטור

מעורב/נפרד לנשים  מפגשים של שלוש שעות. 6מפגשים של שעה וחצי או  12שעברו מבחן סף גרפי.  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 .ולגברים

היא תוכנה וקטורית המשמשת לעימוד ולאיור, לשרטוט, עיצוב ועריכה של מוצרים כגון לוגו, כרטיס  אילוסטרייטור
 ביקור, פרוספקט, ספר, קטלוג, עטיפה לדיסק ועוד
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 בין הנושאים הנלמדים בקורס:

 פיקהמושגי יסוד בגר 

 צבעים 

 שילוב ועיבוד צורות 

 טקסט 

 תמונה 

 לת מימדת 

 
 )מסוג אנדרואיד( בטלפונים חכמים )סמרטפונים(שימוש 

 מפגשים של שעה וחצי. נדרש טלפון חכם עם מערכת הפעלה אנדרואיד. 18-כ .ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 

הורדת , וואטסאפ, מצלמה, יומן, דואל ועוד ועוד –שימוש באפליקציות , התחברות לאינטרנט, תפעול בסיסי
 שינוי הגדרות, אפליקציות

 

 
 מבוגריםסדנאות קצרות ל

 
 

 אאוטלוק

שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. מומלץ ללמוד את הקורס  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 .לגברים ונשיםמעורב/נפרד  מפגשים של שלוש שעות. 5מפגשים של שעה וחצי או  10 לאחר השלמת קורס וורד.

היא מאפשרת למשתמש   –ומשמשת עוזר דיגיטלי אישי  Office-הינה חלק מתוכנות ה  Outlook-תוכנת ה
לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני, לארגן את לוח הזמנים שלו, את משימותיו, את פרטי אנשי הקשר שלו ועוד. 

 ית.התוכנה פופולארית מאוד ונמצאת כמעט בכל בית עסק וכן כמעט בכל ב

   

 במהלך הקורס ילמדו התלמידים את ממשק התוכנה וכיצד לבצע את רוב הפעולות הבסיסיות בה.

 

 נושאי הלימוד:

 מבוא והיכרות ראשונית עם תוכנת ה-Outlook 

 תיבת הדואר אלקטרוני ואנשי קשר 

 ( לוח שנה ומשימותTasks) 

 פתקים, הגדרות וטיפים 

 
 בניית אתרים

מפגשים של שעה  שישה שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. מעלה(ו 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים.
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האתר, עריכה ועיצוב, קישורים חיצוניים, שימוש באפליקציות של בניית  – Wix/Google Siteבאתר אתר בניית 
 .האתר, התאמה לצגים שונים

 
 גוגל תמונות

שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה )או עברו מבחן סף(. שני מפגשים של שעה  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים.

ון שימוש בשירות החינמי של גוגל לאיחסון ושיתוף של תמונות, גיבוי אוטומטי של תמונות מהטלפון החכם, ארג
 ים וטיפול בהן.התמונות באלבומ

 
 גרפיקה בכייף

שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה )או עברו מבחן סף(. שני מפגשים של שעה  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים.

יצירת קולאז', ענן מילים בצורה כלשהי, גרפיטי, אפקטים ומסגרות לתמונות,  –כלים גרפיים חינמיים באינטרנט 
 .הדפסת פוסטר בבית ועוד

 
 דואל ואינטרנט

שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה )או עברו מבחן סף(. חמישה מפגשים של שעה  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים.

 מוש בדואר אלקטרוני )ג'ימייל( כולל טיפול בהודעות, אנשי קשר, יצירת מסננים וניהול תיבת הדואל.שי

 (.gov.ilטכניקות לגלישה יעילה, חיפוש פשוט ומתקדם, ממשל זמין ) –גלישה באינטרנט 
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 העברת חומרים אינטרנט/מחשב/סמרטפון

מפגשים של שעה וחצי.  2 שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 מעורב/נפרד לגברים ונשים.

 העברת תמונות/שירים/סרטונים/מסמכים/תוכנות/טקסטים וכדו' מהאינטרנט למחשב או לסמרטפון ולהפך.

 
 חיפוש עבודה

כרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. מומלץ ללמוד את הקורס שסיימו קורס ה ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 שני מפגשים של שעה וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים. לאחר השלמת קורס וורד.

 הסדנא לחיפוש עבודה מיועדת למחוסרי עבודה בכל גיל אשר טרם נחשפו למאגרי המידע השונים שבאינטרנט. 

מטרת סדנא זו היא לתת דגשים חשובים בנוגע לכתיבת קורות חיים: מהם קורות חיים? מהו המבנה הנכון 
 טיפים לכתיבת קורות חיים. חיים? מה יש לציין בקורות החיים?לכתיבת קורות 

ברשת מחולל קורות חיים בנוסף, התלמידים יחשפו למגוון מאגרי מידע ייעודיים: האינטרנט ככלי לחיפוש עבודה, 
 חברות השמה, חברות כ"א וכדו'. -אתרים ייעודיים לחיפוש עבודה , רשתות חברתיות מקצועיות והאינטרנט

במהלך הסדנא הקבוצה תחווה ותתנסה בחיפוש עבודה ברשת, בחיפוש מידע במאגרי המידע השונים ובהפצת 
 קורות חיים דרך מאגרי  מידע ייעודיים באינטרנט.

 
 חרדת מחשבים

 מפגש אחד של שעה וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים. .ומעלה( 20למבוגרים )מגיל מיועד 

האדם הטכנולוגי קורס תחת גודש המידע של עידן המדיה. הזרימה הפרועה של המידע מקיפה את כל המחוברים 
לשקע. גולש האינטרנט המצוי מכיר את התופעה שבה הוא פונה אל המכונה ומבקש תשובה פשוטה לשאלה 

שוטה ואילו היא מבשרת שעשרות הודעות דואר אלקטרוני ממתינות לו ומנוע החיפוש מטיח בפניו אלפי מקורות פ
את  –תוך קריאת "הצילו"  –מידע. ואז, מוכה בהלם השפע, באובדן ההתמצאות הוא יוצא למסע... או מכבה 

 המחשב.

היות חלק בלתי נפרד מחיי היום יום בסדנא זו נפתח את הערוץ במוח האנושי החסום לעבודה עם מה שהפך ל
שלנו, עם המחשב. נלמד כיצד נכנסה החרדה ממחשבים לחיינו וכיצד ניתן להסירה תוך מתן הזדמנות שווה לכל 

אחד ואחת מהמשתתפים בסדנא. הסדנא תכלול סיעור מוחין בנושא תוך העלאת שאלות ותשובות לבעיות 
 ת, שיקלו עליהם את המפגש הראשון עם המחשב.שיועלו. בנוסף המשתתפים יקבלו משימות שונו

 
 טיפול תקופתי במחשב

מומלץ שימוש של מס' שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף.  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 מפגש אחד של שעה וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים. .חודשים במחשב לפני הרשמה לסדנה

הסדנה היא ללמד את התלמידים כיצד לטפל במחשב הביתי ולתחזק אותו על מנת שיתפקד בצורה מטרת 
מיטבית ויגשים את ייעודו. התלמידים ילמדו כיצד לבצע פעולות חשובות כגון: ניקוי ואיחוי דיסק, בדיקת שגיאות 

 וכן טיפול בדפדפן.

 
 טפסי גוגל

מפגש אחד של שעה וחצי.  שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 מעורב/נפרד לגברים ונשים.

שימוש בשירות הטפסים של גוגל שמציע יצירת שאלונים וטפסים, הפצתם ואיסוף הנתונים המתקבלים באופן 
 אוטומטי.
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 יהדות ברשת

מפגש אחד של שעה וחצי.  שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 מעורב/נפרד לגברים ונשים.

 )מקורות מידע ולימוד, כלים, תיירות יהודית( האינטרנט משאבים בנושא יהדות ברשת

 
 יוטיוב ליוצרי סרטונים

שני מפגשים של שעה וחצי.  המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף.שסיימו קורס הכרת  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 מעורב/נפרד לגברים ונשים.

 שימוש באתר יוטיוב להעלאת סרטונים לרשת, עריכה ושיתוף.

 
 עריכת וידאו

מומלץ ללמוד את הקורס שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף.  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 מעורב/נפרד לגברים ונשים. מפגשים של שעה וחצי. 6 לאחר השלמת קורס וורד.

טונים ישירות מן המחשב באמצעות מספר פעולות פשוטות כגון: . יצירה, עריכה ושיתוף של סרעריכת סרטי וידאו
 ריינות.הוספת אפקטים מיוחדים, שילוב מוסיקה, אפקטים, כתוביות וייבוא תמונות וק

  

 נושאי הלימוד:

 סביבת העבודה 

 יבוא אובייקטים  

 סידור ופיצול קליפים 

 מעברים ואפקטים 

 כותרות ושמות יוצרים והנפשות 

 שמירה סופית 

 
 כונן גוגל

של שעה  ארבעה מפגשים שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים.

שימוש בשירות כונן גוגל שמציע איחסון חינמי של קבצים באינטרנט, שיתוף, יצירת קבצים בתוכנות תואמות 
 וורד/אקסל/פאוורפוינט וכן יצירת טפסים, הפצתם ואיסוף הנתונים המתקבלים.

 
 כיצד לקנות מחשב ומדפסת

מומלץ שימוש של מס' שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף.  (ומעלה 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 מפגש אחד של שעה וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים. .חודשים במחשב לפני הרשמה לסדנה

 בסדנה זו ילמדו התלמידים על המחשב וחלקיו וכן על מיני מדפסות וייעודן.

 תפים כיצד לקנות מחשב ו/או מדפסת אשר יענו על צרכיהם.מטרת הסדנה היא ללמד את המשת

כמו כן, יוצגו ויפורטו סוגי מחשבים  קניית מחשב ו/או המדפסת. להתייחסות בעתנו נקודות חשובות ייצויבסדנה 
 וחלקיהם וטכנולוגיות של מדפסות.
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 כלי גוגל

שלושה מפגשים של שעה  שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים.

רשימות  – Keepיומן גוגל )לוח שנה ויומן פגישות(,  –שימוש בשירותים שחברת גוגל מציעה ללא תשלום 
 לאיחסון ושיתוף של תמונות.שירות  –וגוגל תמונות  , התראות גוגלותזכורות, תרגום

 
 מידענות

שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. מומלץ ללמוד את הקורס  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 שלושה מפגשים של שעה וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים. לאחר השלמת קורס וורד.

 שת ושיטות לחיפוש מידעהגדרת מידענות, כלים לאיתור מידע בר

 
 ממשל זמין

שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. מומלץ ללמוד את הקורס  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 ארבעה מפגשים של שעה וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים. לאחר השלמת קורס וורד.

מפרויקט ממשלתי האחראי על כלל השירותים והמידע הציבוריים  חשיפה לשירותי ממשל זמין, המהווים חלק
 .הניתנים באופן מקוון לכלל האוכלוסייה: יחידים, עסקים וחברות

 
 מסמכים ארוכים בתוכנת וורד

שהינם שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה )או עברו מבחן סף( וסיימו קורס וורד או  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 בעלי ידע משמעותי בשימוש בתוכנה. שלושה מפגשים של שעה וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים.

היכרות עם כלים ותכונות המאפשרים לייעל את העבודה על מסמכים ארוכים )מאמרים, עבודות אקדמיות, ספרים 
 סיום, סגנונות, טיפים וטריקים.תוכן עניינים, אינדקס, חיפוש מתוחכם, הערות שוליים/ -וכדו'( בתוכנת וורד  

 
 מיי הריטג' – משפחה ברשת

ארבעה מפגשים של שעה  שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים.

בניית עץ משפחה, אלבומי תמונות, אירועים משפחתיים, קשר תוך  – האינטרנט ברשת אתר משפחתיבניית 
 .משפחתי

 
 עיצוב אלבום דיגיטלי

שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה )או עברו מבחן סף(. שני מפגשים של שעה  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים.

לעיצוב אלבום דיגיטלי. הוספת תמונות, ארגונן על הדף, הוספת אלמנטים עיצוביים  PowerPointשימוש בתוכנת 
 צורות, עיטורים, כיתובים, מסגרות ורקעים. הוספת אלמנטים מתוכנות/אתרים אחרים והכנת המסמך לדפוס. –

 
 עיצוב תלת מימד

להב"ה )או עברו מבחן סף(. חמישה  מפגשים של שעה שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים.
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לעיצוב תלת מימדי. אופן השימוש בכלים, הוספת צורות וטקסט, ארגונן על פני  TinkerCADשימוש באתר 
 המשטח, יצירת חורים בצורות, הכנה להדפסה במדפסת תלת מימד.
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 פבלישר

שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה )או עברו מבחן סף(. מפגש אחד של שלוש  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 שעות. מעורב/נפרד לגברים ונשים.

(לעיצוב מסמכים, ניירת משרדית, כרטיסי Microsoft Office)שהיא חלק מחבילת  Publisherשימוש בתוכנת 
 ביקור, תעודות וכדו'.

 
 פייסבוק

שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. ארבעה מפגשים של שעה  ומעלה( 20רים )מגיל מיועד למבוג
 וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים.

הגדרת החשבון, איתור חברים, פרסום סטטוס והעלאת תמונות וקטעי  –היכרות עם הרשת החברתית פייסבוק 
 וידאו, שימוש בטוח.

 
 ניהול דף עסקי ועיצוב דף עסקי –י פייסבוק עסק

שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף, נדרשת היכרות טובה עם  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 פייסבוק. שני מפגשים של שלוש שעות. מעורב/נפרד לגברים ונשים.

יצירה ותפעול נכונים של דף עסקי, עיצוב נכון של  –כלים לניהול ועיצוב של דף עסקי ברשת החברתית פייסבוק 
 גופנים, כלים, פרופורציות, סודות של מעצבים ועוד. –דף עסקי 

 
 תמונות דיגיטליות –פיקאסה 

ב"ה או עברו מבחן סף. ארבעה מפגשים של שעה שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז לה ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים.

ארגון תמונות במחשב, עריכה פשוטה, אפקטים, יצירת קולאז'ים, מצגות  –היכרות עם תוכנת פיקאסה החינמית 
 וסרטי וידאו מתמונות, תיוג, העלאת תמונות לאינטרנט ושיתופן.

 
 חידונים אינטראקטיביים –קאהוט  

מפגש אחד של שלוש שעות.  שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 מעורב/נפרד לגברים ונשים.

בוחרים המנחה מציג שאלה על מסך גדול, המשתתפים  -קאהוט הינו אתר חינמי להכנת חידונים אינטראקטיביים 
ומייד  -כל מכשיר שמתחבר לאינטרנט  -תשובה נכונה בעזרת מחשב נייח, מחשב נייד, טאבלט או סמארטפון 

מסמך ובו ריכוז התוצאות, פירוט  יכול המנחה לקבל החידון יוםרואים על המסך מי מוביל, מי צדק ומי טעה. בס
כיצד מכינים וכיצד מנחים חידון סדנה לומדים ב .משתתפיםהתשובות הנכונות והשגויות בפילוח לפי שאלות ולפי 

. דוגמאות: חידון יום הולדת לסבא, זהירות בדרכים, מסעות חניבעל, ספר יהושע, סדרת שהואכזה, בכל נושא 
 טלויזיה אהובה, טריוויה, יום ירושלים, איכות הסביבה, וכן הלאה.
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 קבצים ותיקיות

שימוש במחשב  –רס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה )או עברו מבחן סף(. מומלץ שסיימו קו ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 מספר חודשים לפני הרשמה לסדנה. שלושה מפגשים של שעה וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים.

 קבצים ותיקיות. –סדנה המיועדת לבוגרי קורס הכרת המחשב והאינטרנט ומתמקדת בנושא שרבים מתקשים בו 

 וללת שלושה מפגשים, עפ"י הפירוט להלן:הסדנה כ

  קבצים –מפגש ראשון 

  תיקיות –מפגש שני 

  שילוב בין קבצים ותיקיות –מפגש שלישי 

 
 רשת טובה

שסיימו קורס הכרת המחשב והאינטרנט במרכז להב"ה או עברו מבחן סף. מומלץ ללמוד את הקורס  ומעלה( 20מיועד למבוגרים )מגיל 
 מפגש אחד של שעה וחצי. מעורב/נפרד לגברים ונשים.. לאחר השלמת קורס וורד.

חשיפת משאבים חברתיים ברשת )תרומות כספיות, סיוע לעמותות, התנדבות, חילופי חפצים, אתרי מעורבות 
 .חברתית ופוליטית(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חוגים לילדים

 
 

 .http://bit.ly/1rJN8JKחוגים שונים לילדים מתקיימים בחופשות. יש למלא טופס הרשמה בכתובת 

 

 (.SMSמסרון )וואטסאפ//תישלח הודעה לנרשמים בדואל –כאשר יוחלט על פתיחת חוג 

 

http://bit.ly/1rJN8JK

