
 
 

 

macOS Mojave 
 

macOS Mojave תוננכותמ ךא רתויב םיסונמה םישמתשמהמ הארשה תובאושש תושדח תונוכת ףיסומ 
 ןפואב םיצבק ןגראל ידכ Stacks-ב ושמתשה ,הדובעב דקוממ ראשיהל ידכ Dark Mode תא לחה .םלוכל
 תולגלו תוישומישו תושדח תונבומ תויצקילפאמ תונהיל ולכות ,ףסונב .תולקב ךסמ ימוליצ ומלצו ,יטמוטוא
 .שדחמ בוציע הרבעש Mac App Store-ב תורדהנו תושדח תויצקילפא
 

Dark Mode 
 

Dark Mode תבלושמ וז הנוכת .עקרב םיעמטנ םינצחלו םיטירפת ,םילכ ילגרסשכ ,הדובעב דקמתהל ךל רזוע 
  .התוא ץמאל תולוכיש ישילש דצ תויצקילפא םגו תונבומ תויצקילפא םע תדבוע איהש ךכ macOS יבחר לכב
 .ליימב וליפאו הנשה חולב ,Dock-ב ,ךלש ןונגסל קוידב ומצע תא םיאתמ ךסמה לכש וניימד
 .דומ קראדב דובעל ןה םג ועדי )ןלוכ אל( ישילש דצ תויצקילפא
 :תאז תושעל ידכ
 Appearance > יללכ > תכרעמ תורדגה
 
 ימניד עקר
 .ךמוקימב תיחכונה העשל םאתהב הנתשת הדובעה ןחלוש תנומת
  .שמשתמה לש םייחה חרואל רתוי המיאתמו רתוי העיגרמ ,רתוי הבוט שומיש תיווח
 :תאז תושעל ידכ
 )Dynamic / ימניד( ודיל בותכש עקרב ורחב  > Desktop & Screen Saver ךסמ רמושו הדובע ןחלוש
 

Stacks 
 תונגרואמ תוצובקל הדובעה ןחלוש לע םירזופמה םיצבקה לכ תא שדחמ רדסמ ךלש Mac-ה ,Stacks םע
 .םיכירצ םתאש המ תא תולקב אוצמלו ןגראתהל ולכותש ךכ ,תויגת וא םיכיראת ,םיצבקה גוס לע תוססובמה
 

Finder 
 לש םיאלמה םינותנ-אטמה תא גצה ,Gallery View-ב תולודג תומידקמ תוגוצת תרזעב תוריהמב םיצבקב ןייע
 .)Mark-Up( ןומיס וא בוביס ןוגכ Quick Actions עצבו םיצבק
 
 

Quick Look 
 Quick Look-ב תורישי ואדיוו עמש יצבק וכתח וליפאו ,ןתוא וכתחו תונומת בבוס ,םהילע ומתחו PDF יצבק ונמס
 .היצקילפא ליעפהל ילבמ –
 
 ךסמ ימוליצ
-Shift-Command ושיקה טושפ .םעפ יאמ הבר תולקב ורמש וא םתוא וחלש ,תורעה ופיסוה ,ךסמ ימוליצ ומלצ
 .ואדיו תטלקהל םילע ללוכ ,ךסמה לע םירקב תולעהל ידכ 5
 ןחלוש לע ורמשייש יפל הנותחתה תינימיה הניפב םכל ועיפוי ךסמה ימוליצ ,iOS הלעפהה תכרעמל המודב
 .םכלש הדובעה
 
 
 

 
 
 
 

Continuity Camera 



 
 

 

 יטמוטוא ןפואב עיפות הנומתהו ,םכלש iPhone-ה תועצמאב םכלש Mac-ל ךומסב ךמסמ וקרס וא הנומת ומלצ
 .םכלש הדובעה ןחלוש לע
 

FaceTime 
 .םעפ יאמ רתוי תינמז וב םישנא 32 דע םע םיטא׳צ להנל ןתינ ,Group FaceTime תרזעב
 .ואדיווב םיפתתשמ םגו עמשב םיפתתשמ םג לולכל הלוכי החישו ,תע לכב םישדח םיפתתשמ ףיסוהל ןתינ
 .Apple Watch וא Apple- iPhone, iPad, Mac לש רישכמ לכמ םישמתשמ ףיסוהל ןתינ ,ףסונב
 
 

Mac App Store  
 תושדחה תויסיטרכה תועצמאב ,שדחמ בוציע הרבעש Mac App Store-ב תמלשומה היצקילפאה תא אצמ

Discover, Work, Play ו-Develop. המידקמ הגוצת ינוטרס ,תובתכ תועצמאב ףסונ עדימ לבקל םג ןתינ 
 .םיצלמומ םיפסואו
 
 
 החטבאו תויטרפ

macOS Mojave ב המלצמל תשגל הצור היצקילפאשכ האשרה וישכע שקבמ-Mac וא ןופורקימל ,םכלש 
  .םישיגר םינותנל
 Intelligent תועצמאב - האשרה אלל םכירחא בוקעל , ׳ףתש׳ו ׳יתבהא׳ ינצחל ןוגכ תורעה לש םיט׳גדיוומ וענמ

Tracking Prevention ב-Safari. 
 ויהת םתאש ליבשב םכלש תויטרפה לע תרמוש השדחה תכרעמה ,יזכרמ אשונ הווהמ תויטרפה ובש םלועב
 .ךירצש המב קר םיזכורמ
 
 

Home 
 ןיב -םכלש Mac-ה ךרד HomeKit ירזיבא לכב חטבואמ ןפואבו תולקב טולשל ידכ Home תייצקילפאב ושמתשה
 .Siri תועצמאב וליפא םכלש םייתיבה םירזיבאב טולשל ולכות .םלועה יבחרב םילייטמ וא דרשמב ,תיבב םתא םא
 
 תוילוק תורוכזת
-ב טילקהל ולכות .םכלש Mac-ב םג iPhone-המ תירלופופה הטלקהה תייצקילפאב שמתשהל ולכות וישכע

iPhone  ב הכימת םעו-iCloud, ב ןהל ןיזאהל ולכותש ךכ ,יטמוטוא ןפואב תונרכנתסמ תוטלקהה-Mac. ףסונב, 
 .GarageBand ןוגכ תויצקילפא לא עמש יעטק רורגל ןתינ
 
 
 
 
 ,םכתורישל דימת
 iDigital לש םיחמומה

 

 

 .ףסונ עויסל םכתושרל דמוע iDigital תויונחב םיחמומה תוריש ,יהשלכ היעבב םתלקתנ ןיידעו הדימב

 www.iDigital.co.il  רתאל סנכיהל ןתינ םיפסונ םיכירדמלו תורישה ןתינ ןהב תויונחה טוריפל
 
 
 

 
 


