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 בגוגל מסתתרות הרבה "ביצי הפתעה", החל במחשבוני המרה (נסו לחפש "3 דולר
whats the answer to life the" בשקלים") וכלה בבדיחות פנימיות (נסו לחפש 
 universe and everything"). כדאי להכיר את המחשבונים וקיצורי הדרך הללו

 שיעזרו לנו לקבל תוצאות היישר מדף החיפוש, מבלי להיכנס לאתרים עצמם.

 

 מחשבונים וחיפוש מתקדם בגוגל
 השתמשו בחיפוש המתקדם – קיים סרגל חיפוש נוסף בראש התוצאות שניתן1.

 לסנן באפשרותו באופן מדוייק יותר. כך למשל, תוכלו להציג תוצאות רק
 מהשבוע/חודש/שנה האחרונים, או לבחור להציג תמונות שיש בהם צבע

  דומיננטי במיוחד. חפשו את הסרגל המורחב ושחקו איתו. שווה להכיר אותו.
 אם אתם בסמארטפון, הסרגל יופיע בראש התוצאות, אך הוא לא יופיע תמיד,

 אלא בעיקר אם תעברו לחיפוש תמונות, וידיאו ועוד. החליקו את האצבע ימינה
 ושמאלה כדי לגלות אפשרויות נוספות.

 אם אתם גולשים במחשב הנייח, יש ללחוץ על כפתור "כלים" כדי לפתוח את
  הסרגל המורחב.

 להלן שתי תמונות שממחישות זאת:

https://smartphonelessons.net/


 



 



 חיפושים ישירים ומחשבונים של גוגל – גוגל יודע גם לתת תשובות חישוביות2.
 במגוון נושאים.

 
 מחשבון מדעי – אפשר לכתוב ישר "8 * 5 + 5" ומיד לקבל את התשובה.2.

 אפשר כמובן לשאול דברים מסובכים יותר.
 נסו לחפש למשל "שקיעה בירושלים" ותקבלו מיד את שעת השקיעה.3.
 באותו האופן נסו לחפש "מזג אוויר בירושלים" ותקבלו את מזג האוויר4.

 כעת בירושלים ואת התחזית לימים הקרובים.
 נסו לחפש גם שעה בעיר מסוימת בעולם "מה השעה בפריז" ותקבלו את5.

  השעה בשעון מקומי.
 באותו האופן נסו לתרגם ישירות בצורה הבאה. חפשו "תרגם: אני מאושר6.

 לאנגלית"
 נוכל לחפש גם ישירות את ערך ההמרה של מידה מסויימת. במשקל,7.

 במרחק, באורך, במטבעות. למשל – "45 דולר בשקל"
  הצעות של גוגל – שימו לב, שכאשר אנו מקלידים את מילת החיפוש שלנו, גוגל3.

 משלים אותנו. הרבה פעמים זה ידייק את החיפוש שלנו ויציע הקשר מדוייק
 יותר.

 לפעמים, זה גם קצת מצחיק..

 
 אם טעיתם – לא נורא – גוגל יודע לזהות מילה בעברית, גם אם היא כתובה4.

 באותיות אנגליות. אם למשל כתבתם "סרט מומלץ" כשהמקלדת הייתה במצב



 אנגלית ויצא לכם "xry nunk.", סביר להניח שגוגל יבין את כוונתכם וכבר יתקן
 את החיפוש בעצמו.

  מנועי חיפוש ייעודיים  – גוגל פיתחו עם השנים את יכולות החיפוש לדרגה של5.
 אמנות. נוכל לחפש כיום במפות, בתמונות, בוידיאו, בחדשות ובעוד מגוון
 מקומות. למשל, מנוע חיפוש מעניין הוא מנוע חיפוש טיסות  (בכתובת –

 google.com/flights) – בימים כתיקונם, בהם השמיים פתוחים, אם תחפשו
 למשל "טיסה מתל אביב לקפריסין" תופנו למנוע חיפוש מיוחד ומשוכלל שימצא

 עבורכם את טיסה משתלמת ולפי בקשתכם.
 

 לסיום, יש למהנדסים בגוגל חוש הומור לא רע בכלל. מידי פעם אנחנו6.
  מגלים ביצי הפתעה משעשעות.

 נסו לחפש למשל –
○do a barrel roll 
○the answer to life the universe and everything 

 שיעורי בית
 חפשו בגוגל לפי הדוגמאות שנתנו, אך בביטויי חיפוש אחרים. נסו לראות את●

 ההבדל בין התוצאות עם ובלי הפעלת החיפוש החכם.

https://google.com/flights
https://www.google.com/search?q=do+a+barrel+roll&oq=do+a+barrel+roll&aqs=chrome..69i57j0l7.282j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=the+answer+to+life+the+universe+and+everything&oq=the+answer+to+life+the+universe+and+everything&aqs=chrome..69i57j6j0l5.1255j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

