
חיפוש מידע ברשת האינטרנט 
אלברטו בנטולילה 



נושאי השיעורים

נושאי השיעור
מהי רשת אינטרנט•
התפוצצות המידע•
מהו מנוע חיפוש?•
עקרון פעולה של מנוע חיפוש •
אסטרטגיות חיפוש:•

ביטוי מדוייק•
אופרטור גם•
אופרטור או •
אופרטור לא •

מיומנות 
חיפוש מידע •
השוואה •
מסקנות •
עבודה שיתופית •



רשת אינטרנט 
האינטרנט הוא רשת מחשבים המורכבת ממספר רב מאוד של רשתות מחשבים המחוברות •

ביניהן.

רשת האינטרנט היא רשת ענקית המכילה כמות אדירה של מידע השמורים במחשבים שונים •
המחוברים לרשת.  הנגישות לרשת האינטרנט  יכולה להתבצע באמצעות מחשב אחד המחובר 

לרשת.



מספר האתרים ברשת – לשנת 2019 ?



מספר האתרים ברשת – לשנת 2019 



מה השימוש העיקרי שעושים ברשת האינטרנט?



 איך מחפשים מידע מסוים בין מיליארדי אתרים? 

מחט בערמת שחת 



איך מחפשים מידע מסוים בין מיליארדי אתרים? 

 החיפוש מתבצע באמצעות מנוע חיפוש



מהו מנוע חיפוש? 
מנוע חיפוש הוא מערכת אחזור מידע שמטרתה לאתר מידע דיגיטלי •

מסוגים שונים (אתרי אינטרנט, קבצים או רשומות המייצגות פריטים 

פיזיים) המאוחסן במחשב או במערכת מידע. מנוע חיפוש מנגיש 

מידע למחפש, עוזר לצמצם את הזמן הנדרש כדי למצוא מידע, ועוזר 

להתגבר על הצפת המידע הקיימת כיום במדיה הדיגיטלית.

   מתוך ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9


איך פועל מנוע חיפוש?                           סרטון

https://www.youtube.com/watch?v=yrgTjZOPzkc


חיפוש באמצעות מנוע חיפוש – גוגל 

חיפוש מתקדם  חיפוש פשוט 

הקלדת מילות חיפוש בחלון החיפוש •
(ברירת המחדל). 

הקלדת מילות חיפוש בחלון חיפוש •
מתקדם 

שימוש באסטרטגיות חיפוש •



 משמעות תוצאות החיפוש

https://www.youtube.com/watch?v=uJjTmXBjz1c
https://www.youtube.com/watch?v=uJjTmXBjz1c


חיפוש מתקדם 



המשך חיפוש מתקדם 



חיפוש מתקדם 

AND קשר גם

OR קשר או

NOT קשר לא

"ביטוי מדוייק "



חיפוש מתקדם 
 חיפוש מתקדם•

https://www.youtube.com/watch?v=oHL9KnaQDfo


אופרטורים חיפוש – ביטוי מדוייק  " מילות חיפוש"
קשר  "ביטוי מדוייק" •

 בקשר זה, מנוע החיפוש מחפש את רצף המילים הכתובים בתוך המירכאות / גרשיים. 
השימוש  במירכאות הופך את רצף מילות החיפוש למילה אחת. 

 אין לרשום מירכאות עבור מילת חיפוש אחת בלבד "שלום" – לא נכון •

דוגמאות:
"יצחק רבין"•
"ממשלת ישראל" •
"ראש העיר תל אביב" •
" אליפות העלום בכדורגל" •

רבין

יצחק

יצחק רבין 



אופרטורים חיפוש – "ביטוי מדוייק"
תרגול 

פתחו מסמך שיתופי בגוגל, צרו טבלה וכתבו את תשובתכם, בסיום שתפו את המורה לבדיקה. •
 חפשו באמצעות חיפוש מתקדם את המידע עבור מילות החיפוש:1.

2. הוסיפו עוד 5 זוגות (צמד) מילים לבחירתכם לחיפוש 
3. רשמו את תוצאות  החיפוש בטבלה. 

מילות חיפוש  מספר תוצאות 
חיפוש 

 זמן החיפוש 
מהאינדקס

קישור לאתר - 
היפרטקסט

"חיסון קורונה"

"אלימות בני נוער"

"איכות הסביבה" 

"כדור סל" 

"כנסת ישראל" 



 AND /אופרטורים חיפוש – קשר גם 
• AND/ קשר  גם

קשר לוגי זה מחייב שכל מילות החיפוש שנכתבו בחלון חיפוש (בשאילתא) יופיעו בכל 
דפי המידע שבתוצאות החיפוש.

דוגמאות:
יצחק רבין •

רבין

הקטע המשותף ל- 2 העיגולים 
 -  AND ׁמבטא את הקשר

תוצאות החיפוש

יצחק

יצחק רבין 

בתוצאות החיפוש יוצגו רק 
אתרים ששתי המילים מופיעות 

( ביחד)



אופרטורים חיפוש – קשר גם 
תרגול 

פתחו מסמך שיתופי בגוגל, צרו טבלה וכתבו את תשובתכם, בסיום שתפו את המורה לבדיקה. •
 חפשו באמצעות חיפוש מתקדם את המידע עבור מילות החיפוש:1.

2. הוסיפו עוד 5 זוגות (צמד) מילים לבחירתכם לחיפוש 
3. רשמו את תוצאות  החיפוש בטבלה. 

רבין

יצחק

יצחק רבין 

מילות חיפוש  מספר תוצאות 
חיפוש 

 זמן החיפוש 
מהאינדקס

קישור לאתר - 
היפרטקסט

חיסון קורונה
אלימות בני נוער
איכות הסביבה 

כדור סל 
כנסת ישראל 



 OR אופרטורים חיפוש – קשר או
• OR קשר או

קשר לוגי זה, יוצגו כל האתרים שיכילו לפחות אחת ממילות החיפוש  או שניהם 
ביחד.

דוגמאה:
יצחק רבין •

 A מילת חיפושB חיפוש
מילת 

פוש
החי

לות 
כל מי

כל האפשרויות יוצגו בתוצאות 
כל האפשרויות יוצגו בתוצאות החיפוש 
החיפוש 

כל האפשרויות יוצגו בתוצאות 
החיפוש 



OR אופרטורים חיפוש – קשר או
תרגול 

פתחו מסמך שיתופי בגוגל, צרו טבלה וכתבו את תשובתכם, בסיום שתפו את המורה לבדיקה. •
 חפשו באמצעות חיפוש מתקדם את המידע עבור מילות החיפוש:1.

2. הוסיפו עוד 5 זוגות (צמד) מילים לבחירתכם לחיפוש 
3. רשמו את תוצאות  החיפוש בטבלה. 

 4. ערכו השוואה בין תוצאות חיפוש של קשר גם לקשר או וכתבו מסקנה. 

רבין

יצחק

מילות חיפוש  מספר תוצאות 
חיפוש 

 זמן החיפוש 
מהאינדקס

קישור לאתר - 
היפרטקסט

חיסון קורונה
אלימות בני נוער
איכות הסביבה 

כדור סל 
כנסת ישראל 



 NOT  אופרטורים חיפוש – קשר לא
• NOT  קשר לא

בקשר לוגי זה, יוצגו רק  האתרים של מילת חיפוש אחת בלבד ולא יוצגו אתרים 
המכילים את מילת החיפוש השנייה, כולל את האתרים המכלים את שתי מילות חיפוש.

 לא יצחק - רבין ( not  יצחק- רבין)•

B חיפוש
מילת 

 A יפוש
פושמילת ח

החי
לות 

 מי
כל

התוצאות שיוצגו – רק מילת 
.B חיפוש

שאר האזורים לא יוצגו 

רבין

יצחק 
בין 
חק ר

יצ

רק אתרים שבהם מופיעה תוצאות החיפוש לא יוצגותוצאות החיפוש לא יוצגו
המילה רבין יוצגו

NOT



NOT אופרטורים חיפוש – קשר לא
תרגול 

פתחו מסמך שיתופי בגוגל, צרו טבלה וכתבו את תשובתכם, בסיום שתפו את המורה לבדיקה. •
 חפשו באמצעות חיפוש מתקדם את המידע עבור מילות החיפוש:1.

2. הוסיפו עוד 5 זוגות (צמד) מילים לבחירתכם לחיפוש 
3. רשמו את תוצאות  החיפוש בטבלה. 

 4. ערכו השוואה בין תוצאות חיפוש של קשר גם לקשר לא וכתבו מסקנה. 

רבין

יצחק

מילות חיפוש  מספר תוצאות 
חיפוש 

 זמן החיפוש 
מהאינדקס

קישור לאתר - 
היפרטקסט

חיסון  לא קורונה
אלימות  לא בני נוער

לא איכות הסביבה 
"כדור סל"  לא רגל 

כנסת  לא ישראל 



תרגול 
פתחו קובץ שיתופי ורכזו את פרטי המידע בטבלה1.
שתפו את המורה בקובץ ברמת עריכה. 2.
ערכו חיפוש עבור פרטים הבאים:3.
חפשו מצגת בנושא – חפיפת משולשים •
חפשו דף עבודה קובץ וורד – בנושא הפועל•
חפשו מצגת בנושא קורונה שעלתה לרשת בחודשיים אחרונים. •
חפשו תמונה ללא זכויות יוצרים (חופשי לשימוש) בנושא  עפיפונים•
בחרו נושא כלשהו המעניין אתכם וחפשו 4 מקורות מידע שונים:•

•doc, pdf קובץ
תמונה•
מצגת •
סרטון •

הוסיפו קישורים ( היפרטקסט) לכל פריט מידע 



סיכום

הצורך במנוע חיפוש•
עקרון פעולה של מנוע חיפוש ( עכביש, אינדקס אתרים)•
אסטרטגיות חיפוש: •

ביטוי מדוייק – "למידה מרחוק"•
קשר גם – למידה (וגם) מרחוק•
קשר אור – למידה, מרחוק, למידה מרחוק•
קשר לא – למידה ולא מרחוק. •



רפלקציה

מה למדת השיעור, ציין דבר חדש שלא ידעת בעבר?•
מה היה לך קשה (להבין, ליישם)?•
כיצד התמודדתם עם הקשיים? •
 



הערכה 

מבדק – חיפוש מידע •

https://forms.gle/CFKWrqf9V7d6TSav7

