הֲ ָכנַת ַמצֶּ גֶּת ב power point -
ְ .1לחַ ץ עַ ל הַ ָתכְ נָה

ּולהַ ְת ִחיל לַ עֲ בֹּד.
כְ ֵדי ִל ְפתֹּחַ ְ

וְאָ ז
 .2כָעֵ תִ ,ל ְפנֵי ֶּש ַה ְתחָ לַ תְ ' ,שמֹּר ְב ֵשם'ְ .לחַ ץ עַ ל הַ ְתמּונָה
הֹורים אֲ ֶּשר יַגִ ידּו לָ כֶּם
ִתפָ ַתח ִת ִיקיַת ְש ִמ ָירהְ .ב ָשלָ ב זֶּה ֵתעָ זְ רּו בַ ִ
הֵ יכָן ִל ְשמֹּר אֶּ ת הַ קֹּ בֶּ ץ.
 .3כָעֵ ת ַה ְת ִחילּו ִליצֹּר אֶּ ת הַ ַמצֶּ גֶּת.
קּופית חֲ ָד ָשה'
קּופּיֹות .לָ חֲ צּו עַ ל כ ְַפתֹור ' ְש ִ
קֹּ ֶּדם כָל הָ כִ ינּו ְ 7ש ִ
קּופית
קּופּיֹות ֶּש ִת ְרצּו ְל ָהכִ יןִ .אם ִת ְרצּו בַ הֶּ ְמ ֵשְך ְש ִ
כְ ִמ ְספָ ר ַה ְש ִ
נֹוסֶּ פֶּ ת – לַ חֲ צּו שּוב עַ ל כ ְַפתֹור זֶּה.
ימה לָ ּה .לָ חֲ צּו עַ ל
קּופית אֶּ ת ה' ְפ ִריסָ ה' הַ ַמ ְת ִא ָ
 .4בַ חֲ רּו ְלכָל ְש ִ
קּופית'ּ .ובַ חֲ רּו אֶּ ת הָ ָרצּוי לָ כֶּם.
' ְפ ִריסַ ת ְש ִ
הַ כ ְַפתֹור ַהבָ א:
קּופית ְבנִ ְפ ָרד.
ימה ְלכָל ְש ִ
ְפ ִריסָ ה זֹו ַמ ְת ִא ָ
 .5כָעֵ ת בָ חֲ רּו ֶּר ַקע ְל ִפי טַ ֲע ְמכֶּם.
קּופית'.
ְלצ ֶֹּּרְך זֶּה ִת ְלחֲ צּו עַ ל ' ִעצּוב ְש ִ

יִפָ ְתחּו
אֶּ ְפ ָשרֻ ּיֹות ֶּשל ֶּר ַקעְ .ל ִחיצָ ה עַ ל הַ ִחצִ ים הַ ְמשֻ לָ ִשים ִמצַ ד ְשמ ֹּאל
ִת ְפ ַתח ִב ְפנֵיכֶּם אֶּ ְפ ָשרֻ ּיֹות נֹוסָ פֹות .בָ חֲ רּו אַ חַ ת ֵמהֶּ ן כִ ְרצֹונְ כֶּם,
ּול ַשּנֹות אֶּ ת ְב ִח ַיר ְתכֶּם
קּופית' ְ
וְלַ חֲ צּו עָ לֶּ יהָ  .נִ ָתן לַ חֲ זֹּר ל' ִעיצּוב ְש ִ
ְבכָל ָשלָ ב בַ הֲ ָכנַת ַה ַמצֶּ גֶּתָ .ה ִעצּוב ֶּש ְבחַ ְר ֶּתם יָחּול עַ ל כָל
קּופּיֹות.
הַ ְש ִ
אֹותּיֹות
כֹות ֶּרת .כִ ְתבּו ְב ִ
קּופית ַה ֶּ
קּופית הָ ִראשֹונָה ִהיא ְש ִ
 .6הַ ְש ִ
יֹותר אֶּ ת ְשמֹות
אֹותּיֹות ְקטַ ּנֹות ֵ
ּוב ִ
גְ דֹולֹות אֶּ ת הַ ַמכָה ֶּש ְבחַ ְר ֶּתםְ ,
אֹותּיֹותַ .הכ ִֵלים
הַ ּיְ לָ ִדים ֶּשהֵ כִ ינּו אֶּ ת הַ ַמצֶּ גֶּת .תּוכְ לּו ִלצְ בֹּעַ אֶּ ת ָה ִ
יסּיָת 'הֹוסָ פָ ה'.
ְל ֵשם כְָך נִ ְמצָ ִאים ְבכ ְַר ִט ִ
ֶּשאַ ֶּתם צְ ִריכִ ים
צּורה ֶּשאַ ֶּתם אֹוהֲ ִבים
אֹותּיֹות בַ ָ
ִ .ל ְבחֹּ ר ִ
הֹוסיף
ֲעלֵ יכֶּם ְל ִ
ו ְִל ְלחֹּ ץ עַ ל זֶּה.

הֹוסיף גַם ְתמּונָה
כֹות ֶּרת ,תּוכְ לּו ְל ִ
 .7אַ חֲ ֵרי ֶּשכְ ַת ְב ֶּתם אֶּ ת הַ ֶּ
ימהְ .ל ֵשם כְָך ִפ ְתחּו גוגל ְתמּונֹות וְכִ ְתבּו אֶּ ת ֵשם הַ ַמכָה.
ַמ ְת ִא ָ

קּופית.
אֹותּה בַ ְש ִ
ָ
בַ חֲ רּו ְתמּונָה וְהַ ְד ִביקּו
 .8כעת המשיכו לשאר השקופיות:
קּופית  2כִ ְתבּו אֶּ ת ֵתאּור הַ ַמכָה.
ִב ְש ִ
ְתה אַ זְ הָ ָרה ,אַ ְפלָ יָהִ ,מי ְמבַ צֵ עַ ְ ,ב ִמי
קּופית  3כִ ְתבּו ַה ִאם הָ י ָ
ִב ְש ִ
פָ גְ עָ ה הַ ַמכָה.
הֹוסיפּו נֵס ְמיֻחָ ד ֶּשהָ יָה ְב ַמכָה – ִאם יֵש.
קּופית ִ 4
ִב ְש ִ
אתם
קּופית  5כִ ְתבּו ִמ ְד ָרשֶּ ,של ֹּא לָ ַמ ְדנּו עָ לָ יוַ .מ ֶּשהּו ֶּש ְמצָ ֶּ
ִב ְש ִ
בַ בַ יִת.
ידע ַמ ָד ִעי
כֹות ֶּרת' :הַ י ְַד ְע ֶּתם?' – וְכִ ְתבּו ָשם ֵמ ָ
קּופית  6כ ְָתבּו ֶּ
ִב ְש ִ
(לדֻ גְ ָמא :ל ֹּא ִלכְ תֹּב ַדו ְָקא עַ ל
טֹורי עַ ל הָ ִענְ יָן ֶּשל הַ ַמכָהְ .
יס ִ
אֹו ִה ְ
ַמכַת ָדם ,אֶּ לָ א עַ ל ָּדם ְבאֹּ פֶּ ן ַמ ָד ִעי).
קּופית  7צַ ְלמּו ֶּדגֶּם ֶּשל הַ ַמכָה ֶּשאַ ֶּתם הֵ כַנְ ֶּתם ְבעַ צְ ְמכֶּם ִמלֶּ גֹו,
ִב ְש ִ
ַק ְפלָ ה ,קליקסְ ,פלַ ְסטֵ ִלינָה ,צִ ּיּורַ ,ת ְחפֹושֹות ְוכַד'...
 .9חָ שּוב ְמאֹּ ד! ְבכָל ָשלָ ב ִל ְלחֹּ ץ עַ ל ְש ִמ ָירה.
קּופּיֹות.
הֹוסיף ַמעֲבָ ִרים בֵ ין ְש ִ
ִאם ִת ְרצּו – תּוכְ לּו ְל ִ
.10
ְלאַ חַ ר ֶּש ִסּי ְַמ ֶּתם – ִש ְלחּו אֶּ ת הַ ַמצֶּ גֶּת אֵ לַ י ְבדֹּאַ ר אֶּ לֶּ ְק ְטרֹונִ י.
בַ הַ צְ לָ חָ ה ּובַ הֲ נָאָ ה!

