
המדריך לשימוש היעיל
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כמה עובדות על
 וסרגיי ברין' על ידי לארי פייג1998הוקם בשנת.

 נחשב למנוע החיפוש הטוב בעולם2003החל משנת.

 מליון שאילתות ביום150–כ.

 2–מיליארד דפים ויותר מ 8–חיפוש ביותר מ
.מיליארד תמונות

 מנוע החיפוש הלא ישראלי  .שפות82גוגל זמין ב
.הראשון בעל תמיכה בעברית



...לפני שמתחילים לחפש

 תוצאות  100–לשנות את הגדרת תצוגת התוצאות ל
.לעמוד

  הקטנת גודל הפונט על מנת שניתן יהיה לקרוא כמה
שיותר תקצירים



טיפים לחיפוש בגוגל

 המילים 32גוגל מתייחס אך ורק ל )מילים 32הקלידו עד
כמו כן גוגל מתעלם (. הראשונות לא כולל אופרטורים

.כך שאין טעם להקליד אותם', וכוIn, Toממילות יחס כגון 

  קיימת משמעות לסדר המילים מבחינת גודל התוצאה וסדר
יש לשים את המילים המשמעותיות  . הופעת המסמכים

.בראש

 להגבלת החיפוש לשפה מסוימת הקש עלpreferences
.language toolsולבחור את 

ניתן ללחוץ על  , לקבלת מגוון אפשרויות נוספות לחיפוש
.חיפוש מתקדם הנמצא לצד שורת החיפוש



אופרטורים ותווי חיפוש

“ ”–חיפוש הביטוי : צירוף מילים מדוייק /מחפש ביטוי
"משרד החינוך"

"+"– חיפוש דפים : חייב להופיע במסמך+ המונח שאחרי ה
וגם המילה בגרות  " משרד החינוך"בהם קיים הביטוי 

"-"–דוגמא. לסילוק רשומות המכילות מילה מסוימת  :
בלי לקבל תוצאות על אריאל שרון" שרון"חיפוש המילה 

http://www.google.com/search?hl=en&q="%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A"&btnG=Google+Search
http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=%22%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%22%2B%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA&meta=
http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F+-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C&meta=


אופרטורים ותווי חיפוש

Intitle:–מחפש את המילה אך ורק בכותרת של הדף.

Intext:–מחפש את המילה אך ורק בטקסט של הדף.

Inurl:–מחפש המילה אך ורק בכתובת של הדף.

intitleדוגמא לשימוש ב 

http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=intitle:%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&meta=


אופרטורים ותווי חיפוש

link:– מציג את כל האתרים שמפרסמים קישור לאתר
. אתרים המפרסמים קישור למשרד החינוך: דוגמא. מסוים

cache:–  מחפש דפים של האתר הנמצאים בזיכרון המטמון
–יוביל ל cache:www.walla.co.il: דוגמא. של גוגל

בזיכרון המטמוןwallaדף של האתר של 

site:–חיפוש המילה : דוגמא. מאפשר לחפש באתר מסוים
באתר משרד החינוך" בגרות"

http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=link:www.education.gov.il&meta=
http://72.14.207.104/search?hl=iw&q=cache:walla.co.il&meta=
http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=site:education.gov.il+%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA&btnG=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9+%D7%91%D7%92%D7%95%D7%92%D7%9C&meta=


אופרטורים ותווי חיפוש

info:– מציג את כל המידע שיש לGoogleעל חברה מסויימת  .
.  מידע על אתר משרד החינוך:  דוגמא

define:–הגדרת המושג : דוגמא. נותן הגדרה מילונית למושג מסוים
(לא עובד בעברית)חינוך

related:–מציג אתרים בעלי מאפיינים דומים לאתר הנרשם  .
צ"אתרים בעלי מאפיינים דומים לתחנת גל: לדוגמא

filetype:– מחפש קבצים מסוג מסויים(XLS, PPTוכו'.)

חיפוש קבצי אקסל העוסקים בבגרויות באתר משרד החינוך: לדוגמא

http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=info:www.education.gov.il&meta=
http://www.google.com/search?hl=en&q=define:education
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=related:www.glz.co.il
http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA+filetype:xls+site:www.education.gov.il&meta=


אופרטורים ותווי חיפוש

 מחליף כל מילה בביטוי ולכן כאשר מילה פנימית  –'*'תו
בביטוי אינה ידועה או שאינכם בטוחים כיצד לאיית אותה  

יש לי "חיפוש מילות השיר : לדוגמא. '*'ניתן לשים במקומה 
"ציפור קטנה בלב

 חיפוש מידע : לדוגמא. מציג מספרים בטווח מסוים–'...'תו
1-25על מוסדות הנמצאים ברחוב כנפי נשרים מספר 

 מאפשר לקבל מילים נרדפות והרחבות לנושא –'~'תו
חיפוש אתרים עם המילה אנרגיה או :לדוגמא. החיפוש

(לא עובד בעברית)מילים בעלות משמעות דומה

http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%99+*+%D7%91%D7%9C%D7%91+%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D&meta=
http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99+%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D+1...25&btnG=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9+%D7%91%D7%92%D7%95%D7%92%D7%9C&meta=
http://www.google.com/search?num=100&hl=en&lr=&q=~energy


מחשבון

ניתן לבצע פעולות חשבוניות על ידי הקשת ביטוי חשבוני  ,
2+5*4כמה זה : לדוגמא

ביצוע המרות כגון:

160: המרות פיסיקליות feet in km

וגם המרות מתחום הבישול :half a cup in teaspoon

http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=2%2B5*4&meta=
http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=160+feet+in+km&btnG=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9+%D7%91-Google&meta=
http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=half+a+cup+in+teaspoon&btnG=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9&meta=


מנוע חיפוש לתמונות ברשת.

מאפשר לסנן את התמונות על פי קריטריונים שונים .

חיפוש תמונות בנושא ישראל

http://images.google.com/images?q=Israel&hl=en


 מקורות מידע חדשותיים4500מאפשר לחפש ביותר מ.

מאפשר התאמה אישית של דף החדשות .

עיצוב מבנה דף החדשות ותוכן החדשות בעזרת מילות מפתח.

Google Newsבעברית

http://news.google.com/news?edit=0&t=1139303569


מאגר מפות הכולל כיום את צפון אמריקה ובריטניה .

שימוש בשפה טבעית לשם חיפוש .

תצלום לוויני עדכני של המקום.

מסעדות כשרות בניו יורק

http://maps.google.com/maps?q=kosher+resturant+ny&spn=1.111456,2.204819&num=10&start=0&hl=en


ספרדית, צרפתית, גרמנית, אנגלית: תרגום קטעי טקסט ,
.קוריאנית וסינית, יפנית, פורטוגזית,איטלקית

יכולת תרגום טקסט שלם ולא רק מילים בודדות.

תרגום דפי אינטרנט.

Googleכלי השפה של 

Language tools

http://www.google.com/language_tools?hl=en


 חוקרים יענו על כל שאלה שלך בתשלום500-צוות של כ

( 2.5$תשלום מינימאלי ) שעות24תוך.

  ניתן לחפש בתוך מאגר השאלות והתשובות תוך

 קבלת כל השאלות שעדיין   : לדוגמא)שימוש בסינון
.ולמיין על פי מחיר והתאריך( לא נענו

Google Answers

http://answers.google.com/answers/


מאפשר חיפוש חומר אקדמי ברחבי הרשת.

 שימוש במילת החיפוש:authorעל מנת למצוא מאמר
.של חוקר מסוים

 שימוש במילת החיפושintitle: על מנת למצוא מאמר
.שבכותרתו קיימת מילה מסוימת

מאמרים של קורינה כגן

http://scholar.google.com/scholar?num=100&hl=en&lr=&c2coff=1&q=author:kagan+korina+&btnG=Search


מנסה לנחש את החומר אותו מחפשים על ידי כך שהוא מציע
.למשתמש ערכים לחיפוש תוך כדי הקלדה

Google Suggest

http://www.google.com/webhp?hl=en&complete=1


שפגה לגביהם זכות היוצרים, מאפשר לעיין במאות אלפי ספרים.

 מאפשר לעיין בדפי תוכן ועמודים נבחרים של ספרים לגביהם
.עדיין קיימת זכות יוצרים

מאפשר לקבל סקירה על ספרים.

Google Book Search

Book Search
beta

http://books.google.com/books?q=oliver+twist&as_brr=0


מאפשר לחפש מידע בבלוגים שונים.

 ניתן לפתוח בלוג חדש באמצעות שימוש בחברתBlogger

פתיחת בלוג חדש . 2003–שנקנתה  על ידי גוגל ב 

http://www.blogger.com/start


אתרי עזר לגוגל: לסיום
HIVE- מאפשר להציג את כל תוצאות החיפוש של

HIVEקישור ל . גוגל במעין כוורת במקום ברשימה

VIVISIMO-  מאפשר להציג את תוצאות החיפוש בגוגל
על מנת לעשות זאת יש לבחור ברשימת  . באמצעות אשכולות
אשר מקבלת את תוצאות  , NETSCAPEמנועי החיפוש את 

.החיפוש שלה מגוגל

VIVISIMOקישור ל  

SOOPLE-כאשר המבקש בוחר אפשרויות, חיפוש מודרך ,
, חיפוש בשפות ספציפיות: מתוך הפונקציות המיוחדות של גוגל

,  חיפוש הגדרות מילוניות, חיפוש סוגי קבצים, תרגום דפי רשת
 SOOPLEקישור ל . ועוד

http://www.hivegroup.com/google/
http://vivisimo.com/
http://www.soople.com/


מנועי חיפוש נוספים

יש מנועי  , למרות שגוגל הוא מנוע החיפוש הפופולארי ביותר היום

:חיפוש מעניינים אחרים שכדאי לנסות

search.msn.com מנוע החיפוש של מייקרוסופט המספק
,  וגם תוצאות מאנקרטה, תוצאות מצוינות מרחבי הרשת

האנציקלופדיה המקוונת של החברה שכוללת גם סרטים וקטעי  
.וידאו

www.a9.com מנוע חיפוש מבוסס על גוגל אך מוסיף
כדאי  . מרכז את תוצאות החיפוש בבת אחת, אלגוריתמים משלו

לנסות את סרגל הכלים המאפשר לשמור תוצאות חיפוש  
.אחרונות

www.altavista.comאחד המנועים הפופולאריים של פעם ,
.מנצח בכל מה שקשור לחיפוש קטעי וידאו ואודיו ברשת

../../oshratp/My%20Documents/search.msn.com
http://www.a9.com/
http://www.altavista.com/


!!חיפוש נעים


