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 Win-Zip 4דפי הדרכה לדחיסת קבצים באמצעות 

 הקדמה

באמצעותה תוכל להקטין גודל של קבצים מכל ,  היא תוכנה לדחיסת קבציםWinZipהתוכנה 

 . סוג

, zipבעזרת התוכנה תוכל לדחוס כמה קבצים בקובץ מכווץ אחד המקבל את הסיומת 

 .Zipגם לחלץ קבצים מכווצים מתוך קובצי , ובהתאם

 

 WinZipדחיסת קבצים באמצעות 

 :ישנן שתי דרכים לדחיסת קבצים

 .WinZipמתוך היישום  .1

 (.Windows Explorer)מתוך סייר החלונות  .2

 

 דחיסת קבצים באמצעות סייר החלונות

 :בצע את הפעולות הבאות, (Windows Explorer)לדחיסת קבצים מתוך סייר החלונות 

המחשב דרך היישום , פתח את חלון התיקייה בה שמורים הקבצים שתרצה לדחוס .1

 .הנמצא על שולחן העבודה, (My Computer )שלי

 .בחר את הקובץ הרצוי .2

 :בצע את הפעולות הבאות, אם תרצה לבחור כמה קבצים ברצף .3

 בחר את הקובץ הראשון. 

 מקש לחץ על הShift החזק אותו לחוץ ולחץ באמצעות הלחיץ , במקלדת

: השמאלי של העכבר על הקובץ האחרון בטווח רשימת הקבצים שתרצה לדחוס

 



 Win-Zip 5דפי הדרכה לדחיסת קבצים באמצעות 

 :בצע את הפעולות הבאות, אם תרצה לבחור כמה קבצים שאינם ברצף .4

 בחר את קובץ הראשון. 

 מקש לחץ על הCtrl והחזק אותו לחוץ, במקלדת. 

 כך עד שתסמן את כל , לחץ באמצעות הלחיץ השמאלי של העכבר על קובץ נוסף

 :הקבצים אותם תרצה לדחוס

 

לחץ על אחד מהקבצים המסומנים , לאחר סימון הקובץ או הקבצים אותם תרצה לכווץ .5

 . של העכברהימניבאמצעות הלחיץ 

: Add to Zipבחר בפקודה , בתפריט שנפתח .6

 



 Win-Zip 6דפי הדרכה לדחיסת קבצים באמצעות 

 :Addשיח -תיפתח תיבת הדו .7

 

 .Newלחץ על הלחצן , Add to archiveבקטגוריה  .8

 :New Archiveשיח -תיפתח תיבת הדו .9

 

ובחר את התיקייה בה תרצה לשמור את הקובץ , Createפתח את תיבת הרשימה  .01

 .הדחוס

 .הקלד את שם הקובץ, File Name בשדה  .11

 .OKלחץ על הלחצן  .21



 Win-Zip 7דפי הדרכה לדחיסת קבצים באמצעות 

:  יוצג הנתיב ושם הקובץ שיצרתAdd to archiveבשדה  .31

 

 .Addלחץ על הלחצן , לסיום הפעולה .41

 :במסך יוצג חלון התקדמות הדחיסה. בשלב זה ייחל תהליך הדחיסה .51

 



 Win-Zip 8דפי הדרכה לדחיסת קבצים באמצעות 

 :עם רשימת הקבצים שנדחסו, WinZipייפתח חלון , בסיום הפעולה .61

 

 .WinZipכעת תוכל לסגור את חלון היישום  .71

:  יוצג בחלון התיקייהZip בעל סיומת, הקובץ שיצרת .81

 

 

  



 Win-Zip 9דפי הדרכה לדחיסת קבצים באמצעות 

 WinZipדחיסת קבצים מתוך תוכנת 

 

 :בצע את הפעולות הבאות, WinZipלדחיסת קבצים מתוך תוכנת 

 :פתח את חלון היישום .1

  פתח את תפריטStart (התחל). 

 בחר בפקודה , בתפריט שנפתחPrograms ( אוAll Programs.) 

 בחר ביישום , בתפריט המשנה שנפתחWinZip :

 

  ייפתח החלון הראשי של היישוםWinZip היומי הטיפ עם חלון המכיל את: 

 

  



 Win-Zip 10דפי הדרכה לדחיסת קבצים באמצעות 

 פתח את תיבת הרשימה, היומי הטיפ של האוטומטית ההופעה לביטול ,

 Never show tips at ובחר באפשרות, הנמצאת בתחתית חלון הטיפ

startup: 

 

 לחץ על הלחצן , לסגירת חלון הטיפ היומיClose. 

: WinZipייפתח חלון הראשי של היישום  .3

 



 Win-Zip 11דפי הדרכה לדחיסת קבצים באמצעות 

: Newלחץ על הלחצן  .4

 

: New Archiveשיח -תיפתח תיבת הדו .5

 

 .בחר את התיקייה בה תרצה לשמור את הקובץ ,Createבתיבת הבחירה  .6

 .הקלד את שם הקובץ ,File Nameבשדה  .7

 .Zip filesוודא שהאפשרות המסומנת היא , Files of typeבתיבת הבחירה  .8

 .OKלחץ על הלחצן  .9



 Win-Zip 12דפי הדרכה לדחיסת קבצים באמצעות 

תוכל לראות ששם הקובץ שהגדרת מוצג בשורת , WinZip –בחלון הראשי של ה .01

 :הכותרת של היישום

 

לחץ על הלחצן .  עליך לבחור את הקובץ או את הקבצים שתרצה לדחוסבשלב זה .11

Add :

 



 Win-Zip 13דפי הדרכה לדחיסת קבצים באמצעות 

: Addשיח -תיפתח תיבת הדו .21

 

ובחר את התיקייה בה נמצאים הקבצים שתרצה , Addהרשימה  תיבתפתח את  .31

 .לדחוס

 .Add הלחצןלחץ על  .41

: בשלב זה ייחל תהליך הדחיסה ועל המסך יוצג חלון המראה את התקדמות הדחיסה .51

 



 Win-Zip 14דפי הדרכה לדחיסת קבצים באמצעות 

: עם רשימת הקבצים שנדחסו, WinZipייפתח חלון היישום , בסיום התהליך .61

 

 

  קייםZipהוספת קבצים לקובץ 

 :בצע את הפעולות הבאות,  קייםZipלדחיסת קבצים נוספים בקובץ 

 .פתח את הקובץ שיצרת .1

: Addלחץ על הלחצן , בחלון היישום .2

 

 .הוסף את הקבצים כפי שהוסבר בסעיף הקודם .3



 Win-Zip 15דפי הדרכה לדחיסת קבצים באמצעות 

 Zipחילוץ קבצים מתוך קובץ 

 :בצע את הפעולות הבאות,  קייםZipלחילוץ קבצים מתוך קובץ 

 של העכבר על הלחיץ השמאלי על ידי לחיצה כפולה באמצעות Zipפתח את הקובץ  .1

 .שם הקובץ

 .ובתוכו רשימת הקבצים הדחוסים, WinZipייפתח חלון היישום  .2

לחץ במקלדת על צרוף , לבחירת כל הקבצים. סמן את הקבצים שתרצה לחלץ .3

 .Ctrl+Aהמקשים 

: Extractלחץ על הלחצן  .4

 

: Extract שיח-תיפתח תיבת דו .5

 



 Win-Zip 16דפי הדרכה לדחיסת קבצים באמצעות 

. עליך לבחור את התיקייה אליה יחולצו הקבצים, Extract toבתיבת הרשימה  .6

 .כברירת מחדל יוצג שם התיקייה בה נמצא הקובץ שפתחת

 Newלחץ על הלחצן , אם תרצה לפתוח תיקייה חדשה ולחלץ לתוכה את הקבצים .7

Folder. 

 .Extractלחץ על הלחצן , לחילוץ הקבצים .8

 .בשלב זה יחל תהליך החילוץ .9

: בסיומו תוכל לראות את הקבצים בתיקייה .01
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