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 במדריך זה

Microsoft OneNote 2010   שונה מאד במראהו מ-  OneNote 2007 לכן יצרנו מדריך זה כדי לסייע לך להקטין את עקומת הלמידה למינימום. המשך לקרוא כדי ללמוד אודות חלקים ,

שיח 'אפשרויות', להבין כיצד להחליף הערות עם -, למצוא תכונות כגון חלונית המשימות 'תבניות' או תיבת הדוOneNote 2010מרכזיים בממשק החדש, לגלות הדרכה ללא תשלום בנושא 

 ולברר כיצד לקבל גישה לתכונות מתקדמות. OneNote 2010אנשים שעדיין לא השיגו את 

 .Microsoft Corporation -ל 2010 ©  

 כל הזכויות שמורות.

 סרגל הכלים לגישה מהירה

הפקודות המוצגות כאן גלויות תמיד. באפשרותך להוסיף את 

 הפקודות המועדפות שלך לסרגל כלים זה.

 הצגת רצועת הכלים

 OneNoteבהפעלה הראשונה של 

, רצועת הכלים מוסתרת כדי 2010

להגדיל ככל האפשר את המקום 

 לאיסוף הערות.

 CTRL+F1לחץ על סמל זה או הקש  

כדי להציג או להסתיר את רצועת 

 הכלים בכל עת.

 הערות לא מתויקות

לחץ על לחצן זה בתחתית 

וט כדי לפתוח  ו י סרגל הנ

מקטע מיוחד המכיל הערות 

 שאספת מתוכניות אחרות.

 Backstageתצוגת 

כדי   קובץ לחץ על הכרטיסיה  

, Backstageלהיכנס לתצוגת  

 , ח לפתו ך  ות פשר בא שבה 

ליצור, לשתף, להדפיס ולנהל 

 את המחברות שלך.

 

, Backstageכדי לצאת מתצוגת  

י  שה כל ה  י ס י כרט ל  לחץ ע

 ברצועת הכלים.

 הכרטיסיות ההקשריות של רצועת הכלים

כרטיסיות מסוימות מופיעות ברצועת הכלים רק כאשר אתה זקוק להן. 

הכוללים , כלי טבלאותלדוגמה, אם תוסיף או תבחר טבלה, תראה את 

 .פריסהכרטיסיה נוספת של רצועת הכלים הנקראת 

 הקבוצות של רצועת הכלים

כל כרטיסיה ברצועת הכלים מכילה קבוצות, וכל קבוצה מכילה ערכה של פקודות 

 להחלה, שינוי וחיפוש של תגיות הערות. מכילה פקודות תגיותקשורות. כאן, הקבוצה 

 הכרטיסיות של רצועת הכלים

לחץ על כרטיסיה כלשהי ברצועת הכלים כדי להציג את 

 הלחצנים ואת הפקודות שלה.

 יצירת מקטעים חדשים

כדי   מקטע חדש לחץ על לחצן  

להוסיף כרטיסיות מקטע חדשות 

 במחברת הנוכחית.

 חיפוש מיידי

כן בהערות שלך  אתר תו

ידי על  ידי הזנת -באופן מי

צירוף מילים או מילת מפתח 

 בתיבת החיפוש.
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 OneNote 2010כיצד להתחיל לעבוד עם 

זמן רב, ללא ספק יהיו לך שאלות לגבי מיקום   Microsoft OneNote  -אם השתמשת ב 

 .OneNote 2010 -ב OneNote 2007הפקודות ולחצני סרגלי הכלים של 

 OneNoteאנו מציעים משאבים זמינים רבים ללא תשלום כדי לסייע לך ללמוד את  

, כולל קורסי הדרכה ומדריכים בנושא ביצוע המעבר מהתפריטים לרצועת 2010

בחלון הראשי של   קובץ הכלים. כדי למצוא חומרי עזר אלה, לחץ על הכרטיסיה  

תחילת לחץ על  ,  תמיכה לאחר מכן, תחת  .  עזרה התוכנית ולאחר מכן לחץ על  

 .העבודה

 היכן נמצאים התפריטים וסרגלי הכלים שלי?

 , רצועה רחבה משתרעת לאורך החלק העליון של החלון הראשי שלOneNote 2010 -ב

התוכנית. זוהי רצועת הכלים, המחליפה את התפריטים ואת סרגלי הכלים מגירסאות 

ם ני שו ת  דו פקו ו ם  י לחצנ ללת  כו ם  עת הכלי ברצו ה  סי כרטי כל  ת.  דמו  קו

 המאורגנים בקבוצות ברצועת הכלים.

של רצועת הכלים. כרטיסיה זו   בית , מוצגת הכרטיסיה  OneNote 2010בעת פתיחת  

לדוגמה, הדבר הראשון  . OneNote -מכילה רבות מהפקודות הנפוצות ביותר בשימוש ב

  גזור ,  הדבק עם הפקודות  ,  לוח שתראה בצד הימני של הכרטיסיה הוא הקבוצה  

 .מברשת עיצובכמו גם , העתקו

תמצא פקודות שהופכות טקסט למודגש או לנטוי, ,  טקסט בסיסי בקבוצה הסמוכה  

תמצא פקודות להחלה מהירה של עיצוב טקסט על   סגנונות ולאחריה בקבוצה  

 כותרות ועל גוף הטקסט.

המראה של רצועת הכלים משתנה בהתאם לגודל ולרזולוציה של מסך המחשב שלך. 

במסכים קטנים, ייתכן שבקבוצות מסוימות של רצועת הכלים יוצג רק שם הקבוצה, 

ללא הפקודות שלה. במקרה זה, פשוט לחץ על החץ הקטן בלחצן הקבוצה כדי לחשוף 

 את הפקודות.

בדף האינטרנט שנפתח, לחץ על הקישורים אל הפריטים המעניינים אותך. באופן 

ספציפי, המדריך האינטראקטיבי לביצוע המעבר מהתפריטים לרצועת הכלים יחסוך 

, הוא יראה לך היכן OneNote 2007לך זמן רב. כאשר תלחץ על פקודה כלשהי של  

 .OneNote 2010 -בדיוק פקודה זו ממוקמת ב
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 פריטים שאתה עשוי לחפש

למרות שרשימה זו אינה מקיפה, היא מומלצת בתור התחלה. כדי  . OneNote 2010  -עיין בטבלה שלהלן כדי למצוא כמה מהפריטים הנפוצים והמוכרים שאתה עשוי לחפש ב 

 .תחילת העבודהולאחר מכן לחץ על  עזרהלחץ על , קובץ, לחץ על הכרטיסיה OneNote 2010למצוא את הרשימה המלאה של פקודות 

 לשם... …לחץ על ולאחר מכן עיין ב...

 פתיחה, יצירה, שיתוף, המרה, ייצוא, שליחה או הדפסה של הערות   )לחץ על הקישורים בצד ימין בתצוגה זו( Backstageתצוגת 

 החלת עיצוב על טקסט או החלה וחיפוש של תגיות הערות   טקסט בסיסי, סגנונות ותגיותהקבוצות 

 הוספת טבלאות, תמונות, קישורים, קבצים, שמע ווידאו או משוואות   טבלאות, תמונות, קישורים, קבצים, הקלטה וסימניםהקבוצות 

 שליחת עמוד בדואר אלקטרוני, שיתוף מחברות חדשות או קיימות   דואר אלקטרוני ומחברת משותפתהקבוצות 

   כלים, הוספת צורות, עריכה והמרההקבוצות 
ציור או מחיקה של איורים, של כתב יד או של צורות, התאמה אישית של 

 עטים,
 יצירת מקום לכתיבה בעמוד, סיבוב אובייקטים או המרת דיו לטקסט

 בדיקת איות, ביצוע מחקר, תרגום טקסט או איסוף הערות מקושרות   בדיקת איות, שפה והערותהקבוצות 

   תצוגות, הגדרת עמוד, שינוי גודל תצוגה וחלוןהקבוצות 
הגדלת שטח המסך, הצגה או הסתרה של קווי סרגל ושל כותרות עמודים, 
הגדרת גודל עמוד ושוליים, שינוי גודל התצוגה של העמוד או יצירת הערות 

 שוליים חדשות
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 היכן נמצא אשף המחברות החדשות?

, OneNote 2010  -זמנית. ב -, באפשרותך לעבוד עם יותר ממחברת אחת בו OneNote -ב

הוחלף בממשק פשוט הממוקם   OneNote 2007  -אשף המחברות החדשות שנכלל ב 

 .Backstageבתצוגת 

ולאחר מכן לחץ על   Backstageכדי לפתוח את תצוגת    קובץ כדי להתחיל, לחץ על  

 . חדש

תחילה, בחר את המיקום שבו ברצונך לאחסן את המחברת החדשה ולאחר מכן הזן 

שם תיאורי )לדוגמה, "דוחות מצב שבועיים" או "קבוצת לימוד ביום שני בערב"(. בחירה 

בשם מחברת משמעותי חשובה במיוחד אם בכוונתך לשתף את המחברת החדשה 

שלך עם אנשים אחרים. לאחר מכן, בחר או בדוק היכן בדיוק במיקום שנבחר תאוחסן 

 .צור מחברתהמחברת החדשה ולאחר מכן לחץ על 

 שיח 'כלים | אפשרויות'?-מה קרה לתיבת הדו

המאפשרות לך לקבוע, למשל, היכן יוצגו   OneNoteמחפש את הגדרות התוכנית של  

צריך לשמור  OneNoteכרטיסיות עמודים, האם להציג גורמים מכילים של הערות, היכן 

 גיבויים או כיצד להחיל סיסמאות?

פעולה זו מביאה לפתיחת .  אפשרויות ולאחר מכן לחץ על    קובץ לחץ על הכרטיסיה  

, שבה באפשרותך להתאים אישית את ההגדרות OneNoteאפשרויות שיח -תיבת הדו

 .OneNote -ואת ההעדפות שלך ב

בלבד.   OneNoteחלות על    OneNoteאפשרויות  שיח  -הגדרות מסוימות בתיבת הדו 

 Microsoftהעדפות אחרות )לדוגמה, ערכת הצבעים( יחולו על כל יתר התוכניות של  

Office 2010 .המותקנות במחשב שלך 



 OneNote 2010 -מעבר ל
 OneNote 2007 -מ

Microsoft® 

 

 הצבת הפקודות המועדפות שלך במיקום נגיש

סרגל הכלים לגישה מהירה בפינה הימנית 

מספק   OneNoteהעליונה של חלון תוכנית  

קיצורי דרך לפקודות המשמשות אותך לעתים 

 קרובות.

ידי הוספת לחצנים לסרגל כלים זה, תוכל -על 

 לגרום לכך שכל הפקודות המועדפות שלך

יהיו גלויות וזמינות תמיד, גם כאשר תעבור בין 

 כרטיסיות רצועת הכלים.

 

לחץ על החץ הנפתח שלצד סרגל הכלים לגישה מהירה כדי להפעיל או לבטל כל 

אחת מהפקודות המפורטות בתפריט הקיצור. אם הפקודה שברצונך להוסיף אינה 

מוצגת ברשימה, עבור לכרטיסיית רצועת הכלים שבה מופיע הלחצן ולאחר מכן לחץ 

הוסף עליו שם באמצעות לחצן העכבר הימני. בתפריט הקיצור שמופיע, לחץ על  

 .לסרגל הכלים לגישה מהירה

 יצירת כרטיסיות או קבוצות משלך ברצועת הכלים

באפשרותך להתאים אישית פקודות רצועת כלים על

ידי הצבת לחצנים בקבוצות רצועת כלים שבהן -

ידי יצירת כרטיסיות רצועת -ברצונך שיופיעו, או על 

 כלים מותאמות אישית משלך.

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קבוצה 

התאם   כלשהי ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על  

שיח -בתיבת הדו .  אישית את רצועת הכלים 

, באפשרותך להוסיף פקודות OneNoteאפשרויות  

 לכרטיסיות או לקבוצות משלך. 

 OneNoteלא כל הפקודות מגירסאות קודמות של  

מופיעות ברצועת הכלים, אך הן עדיין זמינות. אם 

אינך יכול להסתדר ללא חלק מהן, פשוט הוסף 

אותן לרצועת הכלים או לסרגל הכלים לגישה 

 מהירה.

בחר  ,  בחר פקודות מתוך , ברשימה  OneNoteאפשרויות  שיח  -בתיבת הדו 

לאחר מכן, מצא את הפקודה הרצויה .  פקודות שאינן ברצועת הכלים באפשרות  

 והוסף אותה לכרטיסיה או לקבוצה מותאמות אישית ברצועת הכלים.

 . ה דאג אל  ת,  ו טע של  במקרה 

ן  חצ בל תמש  להש תך  שרו באפ

אם ברצונך לחזור להגדרות   איפוס 

 ברירת המחדל )"הגדרות היצרן"(.
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 מבוא לתיאורי מקשים

OneNote 2010  מספק קיצורי דרך עבור רצועת הכלים, הנקראים תיאורי מקשים, כדי

 שתוכל לבצע משימות במהירות מבלי להשתמש בעכבר.

 .ALTכדי שתיאורי מקשים יופיעו ברצועת הכלים, הקש על מקש 

 לאחר מכן, כדי לעבור לכרטיסיה ברצועת הכלים באמצעות לוח המקשים, הקש על

המקש של האות שמוצגת תחת הכרטיסיה. בדוגמה המוצגת לעיל, עליך להקיש פ 

 ,שתף ש כדי לפתוח את הכרטיסיה  ,  הוספה כדי לפתוח את הכרטיסיה  

 וכן הלאה., ציירצ כדי לפתוח את הכרטיסיה 

לאחר שתעבור לכרטיסיה ברצועת הכלים באופן זה, כל תיאורי המקשים הזמינים 

יופיעו במסך. לאחר מכן תוכל לסיים את הרצף על  ו  ז  ידי-עבור כרטיסיה 

 הקשה על המקש הסופי עבור הפקודה שבה ברצונך להשתמש.

אם תעשה זאת שוב  . ESCכדי לחזור רמה אחת אחורה בתוך רצף, הקש על מקש  

 ושוב, מצב תיאורי מקשים יבוטל.

לדוגמה,  . OneNote 2010  -עדיין זמינים ב   OneNote 2007קיצורי מקשים רבים של  

+חץ ימינה עדיין ALT +SHIFTעדיין מפעיל את תיבת החיפוש והקיצור   CTRL+Fהקיצור 

 מסיט את הטקסט הנבחר לימין.

 OneNote  -בעודך ב   F1, הקש  OneNote 2010  -לקבלת רשימה של קיצורי מקשים ב 

 .OneNoteולאחר מכן חפש את "קיצורי מקשים" בעזרה של 

 מה קרה ל'הפעלות שיתוף חי'?

הופסקה לטובת   OneNote 2007  -התכונה 'הפעלת שיתוף חי' שהופיעה לראשונה ב 

 .OneNote 2010 -התכונות והשיפורים החדשים הרבים שנוספו למחברות משותפות ב

עם סיסמאות זמניות  ,IPבעוד 'הפעלות שיתוף חי' דרשו ממך להתעסק עם כתובות  

מאפשר לך לשתף מחברות   OneNote 2010ועם זמנים ספציפיים של איסוף הערות,  

 ולהשתמש בהן בקלות רבה יותר וכמעט מכל מקום, אפילו מדפדפן אינטרנט רגיל.

מציג את היכולת לערוך הערות משותפות    OneNote 2010עבור מחברות משותפות,  

באופן בלתי מקוון ולסנכרן אותן מאוחר יותר, לסמן הערות שלא נקראו, להציג מידע 

אודות המחבר, לחפש לפי מחבר, להציג ולנהל היסטוריית גירסאות של עמודים 

 ולהשתמש בסל מיחזור לשחזור הערות שנמחקו.

 ברצועת הכלים. שתףכדי להתחיל להשתמש בתכונות אלה, לחץ על הכרטיסיה 
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 OneNote 2010כיצד לעבוד עם אנשים שעדיין לא התקינו את 

 —, אל דאגה  OneNoteמשתמשות בתבנית קובץ חדשה לאחסון מידע. אם אנשים שעמם אתה עובד משתמשים בגירסאות שונות של    OneNote 2010המחברות של  

 .OneNote 2010ולשתף את הקבצים שלך עם אנשים שעדיין לא התקינו את  OneNote 2010 -עדיין תוכל לפתוח ולערוך מחברות מגירסאות קודמות ב

 OneNote 2010... -ב מה מתרחש? מה עלי לעשות?

 לתבנית החדשה 7002כדי לצאת ממצב תאימות ולהמיר את הקובץ מגירסת 

לחץ על  מידע.ולאחר מכן לחץ על  קובץ, לחץ על הכרטיסיה OneNote 2010של 

 מאפיינים.עבור המחברת שברצונך להמיר ולאחר מכן לחץ על הגדרות לחצן 

 . 0202 -המר לשנפתחת, לחץ על לחצן  מאפייני מחברתשיח -בתיבת הדו

לפני שתמיר מחברת מגירסה קודמת, שאל את עצמך אם יהיה עליך לשתף 

, או אם המחברת כבר OneNote 2007 -פעולה עם אנשים שעדיין משתמשים ב

משותפת עם אנשים אחרים. אם התשובה חיובית, מומלץ שתמשיך לעבוד במצב 

 תאימות.

 , תראה את המילים ]מצב תאימות[OneNote 2010בחלון תוכנית 

 בפס הכותרת.

 

 

, מבחינה טכנית אתה עדיין עובד בתבנית OneNote 2010 -משמעות הדבר היא שלמרות שאתה עובד ב

, כגון משוואות מתמטיות, הערות OneNote 2010הקובץ הקודמת, ושלא תוכל להשתמש בתכונות חדשות של 

רמות, ניהול גירסאות וסל המיחזור, עד שתמיר את הקובץ לתבנית הקובץ של -מקושרות, עמודי משנה מרובי

OneNote 2010. 

אתה פותח מחברת שנוצרה באמצעות 

OneNote 2007 

לפני  OneNote 2007באפשרותך להמיר את המחברת לתבנית הקודמת של 

שליחה או שיתוף של המחברת, או להמליץ למשתמשים המשתפים אתך פעולה 

  .OneNote 2010 -לשדרג ל

 OneNote 2010 -אם המשתמשים המשתפים אתך פעולה אינם יכולים לשדרג ל

ללא  OneNote 2010מסיבה כלשהי, באפשרותם להוריד גירסת ניסיון של 

למשך זמן מוגבל  OneNote 2010תשלום. באופן זה הם יוכלו לערוך מחברות של 

 Officeללא הגבלה. גירסאות ניסיון של כל תוכניות  OneNoteולהציג את כל קבצי 

 .Office.com -זמינות ב 2010

, OneNote 2010לפתיחת מחברת השמורה בתבנית החדשה של  OneNote 2007אם מישהו ישתמש בתוכנית 

לא תהיה אפשרות להציג  .OneNoteתוצג הודעת שגיאה המציינת שהמחברת נוצרה בגירסה חדשה יותר של 

 או לערוך את המחברת

 אתה יוצר מחברת חדשה

, או OneNote 2010בתבנית החדשה של 

שאתה ממיר מחברת מגירסה קודמת לתבנית 

 OneNote 2010החדשה של 

 אין הכרח לבצע פעולה כלשהי.

, זכור OneNote 2007עם זאת, אם אתה ממשיך לעבוד בתבנית הקודמת של 

, כגון משוואות מתמטיות, הערות מקושרות, OneNote 2010שתכונות חדשות של 

 עמודי משנה מרובי רמות, ניהול גירסאות וסל המיחזור, לא יהיו זמינות.

באמצעות  OneNote 2007כדי לפתוח מחברת שנשמרה בתבנית  OneNote 2007 -אם מישהו ישתמש ב

 לא תידרש המרה נוספת —, המחברת תיפתח כרגיל OneNote 2010התוכנית 

 אתה שומר את המסמך שלך

 OneNote 2007כקובץ של 


