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SmartphoneLessons.net - מתוך קורס סמארטפונים 

 המטרה
 התקנה והורדת אפליקציות (יישומים) שלא נמצאים על מכשיר הסמארטפון.

 לדוגמא: Waze, Ynet  ופייסבוק. אלו הם אפליקציות שלא הגיעו עם הסמארטפון ואנו
 נדרשים להוריד ולהתקין אותן בעצמנו.

 סדר הפעולות
 ראשית, חשוב שנבין מה זה אפליקציה / יישום. הנה ההגדרה המקוצרת מויקיפדיה:

 אפליקצייה או יישום (בעברית: יישֹּומֹון, ולעיתים קרובות נקרא בפשטות: "יישום" או
 "אפליקציה"; הוא יישום מחשב המיועד לשימוש בטלפונים חכמים (סמארטפונים)

 מחשבי לוח (טאבלטים). יישומים אלה בדרך כלל זמינים דרך פלטפורמות להפצת
 יישומים כדוגמת: App Store של חברת אפל, Google Play של גוגל. בדרך כלל

 מורידים את האפליקציות ישירות למכשירי היעד, כדוגמת מכשירי אייפון, אנדרואיד או
 Windows Phone. חלק מהיישומים הם חינמיים, בעוד שאחרים מוצעים למכירה.

  אם אתם בספק לגבי התקנת אפליקציה מסוימת, בצעו שתי בדיקות חשובות:

 1. הסתכלו על הציון שלה וכמה אנשים דרגו את האפליקציה (לאפליקציות הפופולריות
 תראו דירוג של מאות אלפי משתמשים ואף יותר)

 2. גללו מטה וקראו תגובות של המשתמשים הנמצאות בעמוד האפליקציה בחנות. אם
  אתם רואים הרבה תגובות של משתמשים לא מרוצים, זה כנראה מעורר סימני שאלה.

 הוראות להורדת אפליקציה באנדרואיד

 פתחו את האפליקציה של "חנות play" שנראית כך 1.
 יכול להיות שהיא נמצאת במסך הבית, יכול להיות שהיא בתוך תקייה שנקראת

 "גוגל" ויכול גם להיות עם שאר האפליקציות ברשימת יישומים.

https://smartphonelessons.net/


 לחצו על המלבן בחלק העליון, מה שיגרום למקלדת להופיע2.

 
  הקלידו שם האפליקציה שנרצה להוריד3.
 לחצו על התוצאה המתאימה (לרוב הראשונה) שתופיע מתחת לתיבת החיפוש4.

 בה הקלדנו את שם האפליקציה.
 ניתן לאתר את האפליקציה הרצויה על ידי התבוננות על התמונה ושמה. אם5.

 איננו בטוחים, אפשר להיכנס (על ידי לחיצה על שם האפליקציה) ולראות את
 תיאור האפליקציה.

 בחרו בלחיצה את האפליקציה שברצונכם להתקין.6.

 לחצו על הריבוע שכתוב עליו התקנה \ הורדה7.

 האפליקציה תרד ותמתין לכם על המסך הראשי או במסך בו נמצאות כל8.
 האפליקציות.

 

 הוראות התקנת אפליקציה באייפון

 פתחו את חנות האפליקציות (app store) שהסמל שלה נראה כך- 1.

 לחצו על הזכוכית מגדלת בחלק התחתון2.

 



 לחצו על תיבת החיפוש (מלבן) שמעליו רשום Search / חיפוש בחלק העליון.3.
 לאחר הלחיצה תופיע המקלדת.

 
 הקלידו את שם האפליקציה \ היישום שברצונכם להוריד4.
 בחרו את האופציה מהרשימה שמתאימה למה שחיפשתם ומופיעה מתחת5.

 לתיבת החיפוש
 מצאו את האפליקציה וודאו שזו אכן האפליקציה שחיפשנו על ידי הסתכלות על6.

 התמונה והמלל

 לחצו על הענן עם החץ שפונה מטה ונראה כך –   אם זו אפליקציה שלא7.
."get" הורדתם עדיין, לפעמים יופיע הכיתוב 

 יתכן שהמכשיר יבקש סיסמא (Apple ID), וודאו שאתם זוכרים אותה.8.
 במכשירים מתקדמים אפשר לעשות זאת עם זיהוי פנים או טביעת אצבע

 לאחר שההורדה הסתיימה, האפליקציה תופיע במסך הבית וניתן יהיה ללחוץ9.
 עליה ולפתוח אותה.

 

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 אפשר להגיע ישר לאפליקציה על ידי חיפוש בגוגל ולחיצה על התוצאה●

 המתאימה. על פי רוב זה יוביל אותנו ישירות לאפליקציה הרצויה.



 אנו משתמשים בביטוי "להוריד" אפליקציה, משום שמשמעותו שאנו ניגשים●
  לאינטרנט ומורידים אלינו תוכנה / יישום שיישאר על המכשיר שלנו.

 המשמעות של "הורדה" בהקשר הזה זהה ל"התקנה".
 התקנת אפליקציות תופסת נפח זיכרון במכשיר, אך לרוב מדובר בנפח קטן ולא●

 מורגש. במידה ויש לכם מכשיר ישן או שאין לכם מקום, תקבלו הודעה שיש
 צורך לפנות קודם מקום במכשיר על מנת להתקין את האפליקציה. נסביר

 בשיעור נפרד כיצד לפנות מקום במכשיר.
  מרבית האפליקציות הינן בחינם. חלקן דורשות תשלום לפני ההתקנה או●

 לאחריה. אם תידרשו לשלם על אפליקציה, המכשיר יודיע לכם זאת בצורה
 ברורה. התשלום על פי רוב הוא חד פעמי ונמוך – בסדר גודל של 1-3 דולר.

 שיעורי בית
 נסו להוריד אפליקציה למכשיר. למשל, אפליקציה של YNET – ידיעות אחרונות או אם

"Kahoot" תרצו לנסות אפליקציה שנשתמש בה בהמשך – נסו לחפש ולהתקין את 

. זו אפליקציה שתאפשר לנו לשחק יחד כולנו וגם לתרגל  שהסמל שלה נראה כך 
 את שיעורי הבית.

 תוכלו תמיד למחוק את האפליקציה על ידי חזרה על אותן הפעולות ובמקום לחיצה על
 "הורדה"/"התקנה" תהיה לכם אופציה של "הסר התקנה".

 קבלו עזרה אישית בנוגע לשיעור
 יש לכם שאלות הקשורות לשיעור? מתנדבי "פסגה לגיל הזהב" מסייעים בחינם בכל

  הקשור לסמארטפונים וטכנולוגיה.
https://pisgacyber.co.il/gold :ניתן לפנות באמצעות הטופס באתר 

https://wa.me/972584858600 :או בווטסאפ 058-4858600 - אפשר גם מהקישור 
 או בטלפון (השארת הודעה אוטומטית מהמספר המתקשר): 072-3910440

https://pisgacyber.co.il/gold
https://wa.me/972584858600

