
Outlook 2016
עצות וטריקים

קיצורי דרך ותכונות שחוסכות זמן עבור יישומי 
הדואר האלקטרוני ולוח השנה האהובים עליך

Windows עבור Outlook 2016 חל על



הקש על מקשים אלה: 1

1. קבל גישה מהירה לתיבת הדואר הנכנס שלך

הפעלת עכשיו את המחשב ואתה מעוניין לראות את תיבת הדואר הנכנס שלך באופן מיידי? נסה את 
השלבים הבאים.

.Enter ולאחר מכן הקש על מקש outlook הקלד

בעת הפעלת Outlook, הקש על מקשים אלה כדי ליצור הודעת דואר אלקטרוני חדשה:

הוסף את הנמענים ואת שורת הנושא ולאחר מכן כתוב את ההודעה.
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איך מתקדמת המצגת?

שלום, אני רק בודקת אם אתה זקוק לעזרה לפני הפגישה...

גיל גבאי



2. הפסק לחפש קבצים מצורפים

עבדת לאחרונה על קובץ כלשהו? אין צורך לחפש אותו – סביר להניח שהוא כבר מופיע בתפריט 'צרף קובץ'.

שמור קובץ ביישום 
כלשהו.

צור הודעה חדשה. ברצועת הכלים, לחץ 12
על 'הודעה'.

3

לחץ על 'צרף קובץ'. בחר קובץ שנשמר לאחרונה מתוך הרשימה.4 5

+N Ctrl

docx.רשימת ציוד



3. היכן נמצא השדה 'עותק מוסתר'?

שולח הודעת דואר אלקטרוני לקבוצת אנשים? הפעל את השדה 'עותק מוסתר' כך שהם לא יראו את 
הנמענים. והם לא יוכלו להשיב לכולם. כך תוכל להציג את השדה 'עותק מוסתר'.

ברצועת הכלים, לחץ צור הודעה חדשה.
על 'אפשרויות'.

סיימת!

12

השדה 'עותק מוסתר' מוצג. 4

לחץ על לחצן 'עותק 
מוסתר'.

3

ל'עותק מוסתר' יש זיכרון ארוך! מה זה אומר? זה אומר שלאחר שתציג אפשרות זו בפעם הראשונה, 
היא תמשיך להופיע בעתיד. אם תבטל אותה – היא תזכור גם את זה! והיא תפסיק להופיע.

+N Ctrl



4. בטל את ההשלמה האוטומטית של כתובות ישנות

התחל להקליד שם. רשימת ההשלמה האוטומטית תופיע.

השלמה אוטומטית של כתובות היא תכונה שימושית – אך לא בכל המקרים. כך תוכל למחוק את 
הכתובות.

מעוניין למחוק את כל הצעות ההשלמה האוטומטית? אין בעיה. עבור אל 'קובץ' > 'אפשרויות' > 
'דואר'. גלול מטה אל המקטע 'שלח הודעות'. לאחר מכן, לחץ על לחצן 'רוקן רשימת השלמה 

אוטומטית' או בטל את סימון האפשרות 'השתמש בהשלמה אוטומטית' כדי לבטל אותה.

(aviv@contoso.com) אביב שפירו

(itai@contoso.com) איתי ג'רבי

(amitaiu@contoso.com) אמיתי אוזן

(itamar@contoso.com) איתמר אפשטיין

(elad@contoso.com) אלעד גל

(ella@contoso.com) אלה ראובני

א|

(avigayil@contoso.com) אביגיל גולדשטיין

בצד שמאל, לחץ על X כדי להסיר את הכתובת.

(aviv@contoso.com) אביב שפירו

(itai@contoso.com) איתי ג'רבי

(amitai@contoso.com) אמיתי אוזן

(itamar@contoso.com) איתמר אפשטיין

(elad@contoso.com) אלעד גל
(ella@contoso.com) אלה ראובני

א|

(avigayil@contoso.com) אביגיל גולדשטיין



5. גלה מתי כדאי למחוק ומתי כדאי לאחסן בארכיון

הלחצנים 'מחק' ו'אחסן בארכיון' ממוקמים זה לצד זה. כך תוכל לדעת מתי יש להשתמש בכל אחד מהם.

מחק        אחסן בארכיוןנגד

כיצד זה פועל

האם הוא מצמצם את גודל תיבת הדואר?

שימוש בלחצן 'מחק' יצמצם בסופו של 
דבר את הגודל של תיבת הדואר הכוללת; 

כלומר, לאחר ריקון התיקיה 'פריטים 
שנמחקו'.

הוא מעביר הודעות אל...

התיקיה 'פריטים שנמחקו', שאתה ודאי 
מרוקן מעת לעת. במקרים מסוימים, 

מחלקת ה-IT עשויה לרוקן אותה עבורך.

מדוע זה מיוחד

זהו לחצן 'מחק' המוכר! במילים פשוטות, 
הוא מוחק את ההודעה שלך, אשר בסופו 
של דבר תימחק לצמיתות (כלומר, אם לא 

תבטל את הפעולה או תשחזר את ההודעה).

לחיצה על לחצן 'מחק' תיפטר 
מההודעה.

כיצד זה פועל

מדוע זה מיוחד

הוא מספק דרך לשמירת הודעה בלחיצה 
אחת. אין צורך להעביר אותה לתוך תיקיה 

או תיקיית משנה. לחיצה או הקשה אחת 
מעבירה אותה לארכיון.

הוא מעביר הודעות אל...

תיקיית הארכיון. זוהי פשוט תיקיה אחרת 
לשמירת הודעות.

האם הוא מצמצם את גודל תיבת הדואר?

לא. הוא שומר את הפריטים ואינו מסיר 
אותם או מכווץ את תיבת הדואר שלך 

בדרך כלשהי.

לחיצה על לחצן 'אחסן בארכיון' תשמור 
את ההודעה.

הדר

מאת:הדר



הקש על מקשים אלה: 1

6. קיצורי דרך מהירים לחיפוש

צריך למצוא הודעה של שולח מסוים במהירות? נסה את קיצורי הדרך הבאים.

הקלד "הדר" כדי למצוא את כל ההודעות המכילות את המילה "הדר". 3

+E Ctrl

הקלד טקסט זה כדי למצוא דואר אלקטרוני שנשלח על-ידי הדר. 4

הדר

הסמן עובר באופן אוטומטי לתיבת החיפוש. 2

מאת:הדר

הקלד טקסט זה כדי למצוא דואר אלקטרוני שנשלח על-ידי הדר והתקבל השבוע. 5

מאת:הדר התקבל:השבוע

הקלד טקסט זה כדי למצוא דואר אלקטרוני שנשלח על-ידי הדר וכולל קבצים מצורפים. 6

מאת:הדר מצורפים:כן



הערה לא כל חשבונות הדואר האלקטרוני מאפשרים לך להגדיר תשובות אוטומטיות. בקר בכתובת 
https://aka.ms/alternativeAutoReply לקבלת פתרונות אם תכונה זו אינה זמינה עבורך.

7. הגדר תשובה אוטומטית עבור החופשה שלך

לחץ על 'קובץ'.עבור אל 'דואר'.

סיימת!

12

לחץ על אפשרות זו. הקלד את ההודעה 4
ולאחר מכן לחץ על 

'אישור'.

5

לחץ על 'תשובות 
אוטומטיות'.

3

לא משנה איך תקרא לה: "מענה בזמן חופשה", "הודעת מחוץ למשרד" או "הודעה אוטומטית" – כך 
תוכל להגדיר אותה כדי שאנשים יידעו שאתה נמצא מחוץ למשרד.

שלום ותודה על ההודעה שלך. 
אני אהיה מחוץ למשרד עד 2 

בינואר.



8. הפוך הודעה לפגישה

נתקלת בשרשור הודעות דואר אלקטרוני שמצריך קביעת פגישה? כך תוכל לעשות זאת.

פתח הודעה שברצונך להפוך 
לפגישה.

הקש על מקשים אלה:1 2

ההודעה הופכת להזמנה לפגישה עם משתתפים. הגדר את המיקום, שעת ההתחלה 
ושעת הסיום. לחץ על 'שלח', ובזאת סיימת לקבוע את הפגישה.

3

אני מנסה לחשוב מה אנו צריכים לעשות. טלי, מה 
דעתך? אפשרות אחרת? שי? יש לך רעיונות? אני 

לא בטוחה. איתן? מה דעתך? אני חושבת שקיימים 
יתרונות וחסרונות עבור כל...

אל טלי כספי; שי שמש; איתן גונן

RE++R: החלטה??? Alt Ctrl

hilasilver@contoso.com

אנו צריכים לקבל החלטה

חדר ישיבות 1

טלי כספי; שי שמש; איתן גונן



9. נווט ברחבי Outlook בקלות

לעתים עליך להשתמש בלוח השנה ולאחר מכן לחזור במהירות לדואר. הנה כמה קיצורי מקשים שיוכלו 
לעזור לך.

+1 Ctrl+2 Ctrl

… מעביר אותך אל 'לוח שנה'.… מעביר אותך אל 'דואר'.

+3 Ctrl+4 Ctrl

… מעביר אותך אל 'משימות'.… מעביר אותך אל 'אנשים'.



10. הוסף חתימה אישית להודעות

בצד שמאל, בחר חשבון דואר אלקטרוני. 4

לחץ על 'חתימות...'. 3

חתימות יכולות להיות מהודרות או פשוטות מאוד. ללא קשר לסגנון שלך, כך תוכל ליצור חתימה:

מימין, לחץ על 'חדש'. 5

תחת 'הודעה חדשה', 
בחר את החתימה.

8 הקלד שם עבור
החתימה.

צור את החתימה.6 7

צור הודעה חדשה. 1

+N Ctrl

לחץ על 'חתימה'. 2

hila@contoso.com

חתימת עבודה|

hila@adatum.com
hila@contoso.com

חשבון דואר אלקטרוני:

הילה סילבר
מנכ"לית

Contoso, Ltd. 



Outlook 11. שנה את הצבעים של

לחץ על 'אפשרויות'.

סיימת!

2

בחר ערכת נושא 
אחרת.

לחץ על 'אישור'.4 5

בצד שמאל, חפש את 
'ערכת נושא של 

.'Office

3

כאשר תתקין לראשונה את Outlook, ייתכן שהוא יהיה צבעוני מדי עבורך. אם אתה מעוניין להבליט 
חלקים שונים של ממשק Outlook, כך תוכל לבחור ערכת נושא אחרת של צבע.

פעולה זו משפיעה על כל יישומי Office. שים לב שאם תשנה את ערכת הנושא של Office, הצבעים 
ישתנו בכל יישומי Excel , Word , Outlook  – Office וכן הלאה.

לחץ על 'קובץ'. 1



12. מצא את הכתובת של Outlook באינטרנט

לחץ על 'מידע'. אם החברה שלך משתמשת 
ב- Outlook באינטרנט, הוא יופיע שם.

סיימת!

2

לחץ על הקישור כדי 
לעיין בו.

היכנס כדי להתרשם 3
ממנו.

4

ייתכן שהחברה שלך תספק לך את Outlook באינטרנט. זוהי דרך לבדוק את הדואר האלקטרוני של 
העבודה כאשר אינך נמצא במשרד. כך תוכל למצוא את כתובת האינטרנט של שירות זה.

לחץ על 'קובץ'. 1

הגדרות חשבון
שנה הגדרות עבור חשבון זה או הגדר חיבורים נוספים.

גש לחשבון זה באינטרנט.
https://outlook.o�ce365.com/owa/ ....



תודה על הקריאה!

האם ספר אלקטרוני זה עזר לך? נשמח לשמוע מה דעתך.

ספק לנו משוב:

http://aka.ms/outlooktips-ebook בכתובת
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