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 מדריך התחלה מהירה
גירסה חדשה זו של OneNote מתוכננת בקפידה עבור מחשבי Mac. השתמש במדריך זה כדי ללמוד את העקרונות הבסיסיים.

השג גישה מהירה לכלים ולפקודות
גלה מה יכול OneNote 2016 עבור Mac לעשות על-ידי לחיצה על 

כרטיסיות רצועת הכלים ובחינת כלים חדשים ומוכרים.

רשימת המחברות
לחץ על שם המחברת כדי לראות 

את כל המחברות הפתוחות, ליצור 
מחברות חדשות או להציג את מצב 

הסינכרון שלהן.

חיפוש בהערות
התחל להקליד בתיבת החיפוש כדי לאתר מילים 

וצירופי מילים במחברות באופן מיידי.

סרגל הכלים לגישה מהירה
מקם פקודות נפוצות בקרבת מקום.

עמודי המחברת
לחץ על הלשוניות כדי לעבור בין 

העמודים במקטע המחברת הנוכחי.

תיוג מידע חשוב
סווג או קבע סדר עדיפויות של פרטים חשובים על-ידי 

החלת תגיות על הערות שנבחרו.

מקטעי המחברת
לחץ על הלשוניות כדי לעבור בין 

המקטעים במחברת הנוכחית.

הקלד בכל מקום בעמוד
 OneNote בד הציור הגמיש של

אינו נתון לאילוצים כמו אפליקציות 
אחרות.

בחירת פיסקה
לחץ כדי לבחור הערות או 

הקש Control ולחץ לקבלת 
אפשרויות נוספות.

הסתר את רצועת 
הכלים

צריך יותר מקום? לחץ 
על החץ כדי להפעיל או 
לבטל את רצועת הכלים.

שנה גודל של גורמים מכילים של 
הערות

גרור את הקצה כדי להתאים 
את ההערות לעמוד או גרור את 

המסגרת כולה כדי להעביר אותה 
למקום אחר.
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גש להערות שלך מכל מקום
מה הטעם בהערות, בתוכניות וברעיונות אם הם לכודים בכונן הקשיח? ודא שהמחברות שלך 
 OneNote ללא תשלום כשאתה מפעיל את Microsoft זמינות על-ידי כניסה באמצעות חשבון
 iPad -ו iPhone עבור OneNote קיימת אפילו אפליקציה ללא תשלום של .Mac -לראשונה ב

כדי שתוכל לסנכרן אותם בכל מקום שבו אתה נמצא.

הנייר אף פעם לא נגמר
כדי ליצור עמוד חדש במקטע הנוכחי של המחברת, לחץ על )+( הוסף עמוד מעל כרטיסיות 

העמוד, או לחץ על קובץ < עמוד חדש בשורת התפריטים.

 כדי ליצור מקטע חדש במחברת הנוכחית, לחץ על סימן החיבור )+( ליד כרטיסיות המקטע, 
או לחץ על קובץ < מקטע חדש בשורת התפריטים.

בעת הפעלת OneNote לראשונה, מחברת ברירת מחדל עם מקטע בשם הערות מהירות 
נוצרת עבורך, אבל ניתן ליצור במהירות מחברות נוספות עבור הנושאים והפרוייקטים הרצויים 

על-ידי לחיצה על קובץ < מחברת חדשה בשורת התפריטים. שמור את העבודה שלך באופן 
אוטומטי

OneNote שומר את כל השינויים שלך באופן אוטומטי בזמן שאתה עובד – כדי שלא תצטרך 
לעשות זאת לעולם. אפילו כשאתה סוגר את האפליקציה או כשה- Mac עובר למצב שינה, 

ההערות שלך נשמרות תמיד כדי שתוכל להמשיך בדיוק מהנקודה שבה הפסקת.

אם אתה מעוניין לראות מתי OneNote סינכרן לאחרונה את השינויים שלך, לחץ על שם 
המחברת הנוכחית, ולאחר מכן לחץ על החץ לידה ברשימה מחברות.
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 תייג הערות שנבחרו
גלריית התגיות בכרטיסיה בית מאפשרת לך לתעדף ולסווג את ההערות שנבחרו בצורה חזותית. 

הערות מתויגות מסומנות בסמלים המורים לך לעקוב אחרי פריטי פעולה חשובים או לסמן 
משימות שהושלמו ברשימות המשימות לביצוע.

 סדר מידע בטבלאות
כשגיליון אלקטרוני נראה מוגזם, השתמש בטבלאות OneNote פשוטות כדי לסדר את המידע 

בצורה הגיונית. התחל שורת טקסט חדשה על-ידי הקלדת מילה, צירוף מילים או מספר, ולאחר 
מכן הקש על מקש TAB כדי ליצור את העמודה הבאה. הקש Return כדי ליצור שורה חדשה. 

לחלופין, ניתן ללחוץ על הוספה < טבלה ברצועת הכלים או בשורת התפריטים.

לאחר שהטבלה נוצרה ונבחרה, הכרטיסיה טבלה ברצועת הכלים חושפת פקודות נוספות.

 העתק טקסט מתמונות
OneNote יכול לזהות טקסט בתמונות. בכל עמוד שהוא, הוסף תמונה המכילה טקסט קריא 

 )לדוגמה, קבלה(, החזק את מקש Control תוך כדי לחיצה על התמונה, לחץ על
 העתק טקסט מתמונה, ולאחר מכן הדבק את הטקסט המועתק במקום הרצוי.

Wiki צור היפר-קישורים בסגנון
הפוך את המחברת לעמוד Wiki פונקציונלי על-ידי יצירת קישורים למקטעים או לעמודים 
ספציפיים. החזק את מקש Control תוך כדי לחיצה על הכרטיסיה של המקטע או העמוד 

שהקישור אמור להצביע עליו. לאחר מכן, לחץ על העתק קישור למקטע או העתק קישור לעמוד, 
ולאחר מכן הדבק את הקישור במקום הרצוי.
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שלח לנו משוב

אוהב את OneNote עבור Mac? יש לך רעיונות לשיפור? לחץ על סמל הפרצוף המחייך בפינה 
.OneNote השמאלית העליונה של חלון האפליקציה כדי לשלוח משוב ישירות לצוות הפיתוח של

OneNote קבל עזרה עבור
בשורת התפריטים, לחץ על עזרה כדי לחפש אחר התכונות והפקודות של OneNote שאתה 
זקוק לעזרה עבורן, או לחץ על עזרה של OneNote כדי לעיין בתוכן פופולרי. כדי להודיע לנו 

אם המידע שסיפקנו היה שימושי, השתמש בטופס המשוב בחלק התחתון של כל אחד ממאמרי 
העזרה שלנו.

שתף את העבודה שלך עם אחרים
לחץ על לחצן שתף מחברת זו בפינה השמאלית העליונה כדי להזמין אנשים אחרים לערוך את 

המחברת הנוכחית, כדי להעתיק קישור למיקום שלה בענן, או כדי לשלוח את העמוד הנוכחי 
כהודעה או כקובץ מצורף מסוג PDF משירות הדואר האלקטרוני המועדף עליך.

השג מדריכים אחרים להתחלה 
מהירה

 Office 2016 -היא רק אחת מבין כמה אפליקציות שעוצבו מחדש ב OneNote האפליקציה
עבור Mac החדש. בקר בכתובת http://aka.ms/office-mac-guides כדי להוריד את 

  ,Excel  ,Word המדריכים שלנו בחינם להתחלה מהירה עבור הגירסאות החדשות של
 .Mac עבור Outlook  -ו PowerPoint

אם יש לך משוב על המדריכים שלנו, ציין את ההערות שלך בתחתית דף ההורדה. תודה!


