
ת ֲהָכַנת גֶּ  power point - ב ַמצֶּ

ד. ְלַחץ ַעל ַהָתְכָנה  .1 ַח ּוְלַהְתִחיל ַלֲעבֹּ  ְכֵדי ִלְפתֹּ

ַהְתָחַלת,  .2 ר ְבֵשם'ָכֵעת, ִלְפֵני שֶּ ְוָאז  . ְלַחץ ַעל ַהְתמּוָנה 'ְשמֹּ

ם  ִתָפַתח ִתיִקַית ר ַיִגידּו ָלכֶּ ה ֵתָעְזרּו ַבהֹוִרים ֲאשֶּ ְשִמיָרה. ְבָשָלב זֶּ

ץ. בֶּ ת ַהקֹּ ר אֶּ  ֵהיָכן ִלְשמֹּ

ת.  .3 גֶּ ת ַהַמצֶּ  ָכֵעת ַהְתִחילּו ִליצֹּר אֶּ

ם ָכל ָהִכינּו  דֶּ  'ְשקּוִפית ֲחָדָשה'ְשקּוִפּיֹות. ָלֲחצּו ַעל ַכְפתֹור  7קֹּ

ִתְרצּו ְלָהִכין. ִאם ִתְרצּו ְכִמְסָפר ַהְשקּוִפּיֹות  ְמֵשְךשֶּ ְשקּוִפית  ַבהֶּ

ת  פֶּ  ַלֲחצּו שּוב ַעל ַכְפתֹור זֶּה. –נֹוסֶּ

ת ה .4 ַהַמְתִאיָמה ָלּה. ָלֲחצּו ַעל  'ְפִריָסה'ַבֲחרּו ְלָכל ְשקּוִפית אֶּ

ם. 'ְפִריַסת ְשקּוִפית' ַהַכְפתֹור ַהָבא:  ת ָהָרצּוי ָלכֶּ . ּוַבֲחרּו אֶּ

 ְפִריָסה זֹו ַמְתִאיָמה ְלָכל ְשקּוִפית ְבִנְפָרד.

ם.  .5 ַקע ְלִפי ַטֲעְמכֶּ  ָכֵעת ָבֲחרּו רֶּ

ְך זֶּה ִתְלֲחצּו ַעל  רֶּ  .'ִעצּוב ְשקּוִפית'ְלצֹּ

ִיָפְתחּו   

ַקע. ְלִחיָצה ַעל ַהִחִצים ַהְמֻשָלִשים ִמַצד ְשמֹּאל  ל רֶּ ְפָשֻרּיֹות שֶּ אֶּ

ם,  ן ִכְרצֹוְנכֶּ ְפָשֻרּיֹות נֹוָספֹות. ָבֲחרּו ַאַחת ֵמהֶּ ם אֶּ ִתְפַתח ִבְפֵניכֶּ

ר ל יָה. ִנָתן ַלֲחזֹּ ת ְבחִ  'ִעיצּוב ְשקּוִפית'ְוַלֲחצּו ָעלֶּ ם ּוְלַשּנֹות אֶּ יַרְתכֶּ

ם ָיחּול ַעל ָכל  ְבַחְרתֶּ ת. ָהִעצּוב שֶּ גֶּ ְבָכל ָשָלב ַבֲהָכַנת ַהַמצֶּ

 ַהְשקּוִפּיֹות.

ת. ִכְתבּו ְבאֹוִתּיֹות  .6 רֶּ ַהְשקּוִפית ָהִראשֹוָנה ִהיא ְשקּוִפית ַהכֹותֶּ

ם, ּוְבאֹוִתּיֹות ְקַטּנֹות יֹותֵ  ְבַחְרתֶּ ת ַהַמָכה שֶּ ת ְשמֹות ְגדֹולֹות אֶּ ר אֶּ

ת ָהאֹוִתּיֹות. ַהֵכִלים  ַע אֶּ גֶּת. תּוְכלּו ִלְצבֹּ ת ַהַמצֶּ ֵהִכינּו אֶּ ַהְּיָלִדים שֶּ

. 'הֹוָסָפה' ְלֵשם ָכְך ִנְמָצִאים ְבַכְרִטיִסָּית ם ְצִריִכים  ַאתֶּ שֶּ

ם אֹוֲהִבים  ַאתֶּ ר אֹוִתּיֹות ַבצּוָרה שֶּ . ִלְבחֹּ ם ְלהֹוִסיף    ֲעֵליכֶּ

ה.ְוִללְ  ץ ַעל זֶּ  חֹּ



 

ת, תּוְכלּו ְלהֹוִסיף ַגם ְתמּוָנה  ַאֲחֵרי .7 רֶּ ת ַהכֹותֶּ ם אֶּ ְכַתְבתֶּ שֶּ

ת ֵשם ַהַמָכה.  ַמְתִאיָמה. ְלֵשם ָכְך ִפְתחּו גוגל ְתמּונֹות ְוִכְתבּו אֶּ

 

 

 ַבֲחרּו ְתמּוָנה ְוַהְדִביקּו אֹוָתּה ַבְשקּוִפית.

 

 כעת המשיכו לשאר השקופיות: .8

תִכְתבּו  2ִבְשקּוִפית   ֵתאּור ַהַמָכה. אֶּ

ִכְתבּו ַהִאם ָהְיָתה ַאְזָהָרה, ַאְפָלָיה, ִמי ְמַבֵצַע, ְבִמי  3ִבְשקּוִפית 

 ָפְגָעה ַהַמָכה.

ָהָיה ְבַמָכה  4ִבְשקּוִפית   ִאם ֵיש. –הֹוִסיפּו ֵנס ְמיָֻחד שֶּ

ם  5ִבְשקּוִפית  ְמָצאתֶּ הּו שֶּ ֹּא ָלַמְדנּו ָעָליו. ַמשֶּ ל ִכְתבּו ִמְדָרש, שֶּ

 ַבַבִית.

ת:  6ִבְשקּוִפית  רֶּ ם?'ָכְתבּו כֹותֶּ ְוִכְתבּו ָשם ֵמיָדע ַמָדִעי  – 'ַהְיַדְעתֶּ

ב ַדְוָקא ַעל  ֹּא ִלְכתֹּ ל ַהַמָכה. )ְלֻדְגָמא: ל אֹו ִהיְסטֹוִרי ַעל ָהִעְנָין שֶּ

ָלא ַעל ַמַכת  םָדם, אֶּ ן ַמָדִעי(. דָּ פֶּ  ְבאֹּ

גֹו,  7ִבְשקּוִפית  ם ִמלֶּ ם ְבַעְצְמכֶּ ם ֵהַכְנתֶּ ַאתֶּ ל ַהַמָכה שֶּ ם שֶּ גֶּ ַצְלמּו דֶּ

 ...'ְוַכד , ַתְחפֹושֹות ַקְפָלה, קליקס, ְפַלְסֵטִליָנה, ִצּיּור

 

ץ ַעל ְשִמיָרה .9 ד! ְבָכל ָשָלב ִלְלחֹּ  .ָחשּוב ְמאֹּ

 .ְשקּוִפּיֹות ֵבין ַמֲעָבִרים ְלהֹוִסיף תּוְכלּו – ִתְרצּו ִאם .10

ם  ִסַּיְמתֶּ ְקְטרֹוִני. –ְלַאַחר שֶּ לֶּ ַאר אֶּ ת ֵאַלי ְבדֹּ גֶּ ת ַהַמצֶּ  ִשְלחּו אֶּ

 

 ַבַהְצָלָחה ּוַבֲהָנָאה!

 


