
לעשות סדר במייל  הקלה והמהירההדרך
2021פסח _סדר_אתגר#

GTD-Israelאפשר לשתף בכיף ולתת לנו קרדיט ? אהבת את המדריך
הפרודוקטיביםקהילת 052-4379018פרייזלר-נועה גורדון& 050-3000070עידית משה 

לדרךעקרונות לפני שנצא 
.  וארכיאולוגיםאקטואלים, חדשים, ישנים, יש יותר מדי מיילים בתיבה שלך–איבדנו שליטה 1.

.  במדריך הזה נלמד איך לעשות את הסדר בקלות ולאפס את התיבה. צריך לפעול–ברגע שהבנת את זה 

–סוגים 4המיילים שיש לך בתיבה אפשר לחלק ל כללללאת 2.
"לטיפול"נבנה תיקיית <<<<שלך שמחכים לטיפול מיילים -
"  למעקב"נבנה תיקיית <<<< טיפול של מישהו אחר / שמחכים לתשובהמיילים -
פרויקטים  / לקוחות/ אפשר לבנות תיקיות לפי נושאים<<<<שטופלו וכדאי לשמור מיילים -
☺או לשלוח לארכיון שיחזיק לך את זה לנצח ! לשחרר ולמחוק<<<< שטופלו ואפשר להעיף מיילים -

אלו עם  , נאתר את המיילים הכבדים–תיבת המייל שלך היא לא המקום לאחסן בו קבצים כבדים 3.
.  dropbox/ דרייב/ המצגות והתמונות ונמצא להם מקום אמין במחשב, הסרטונים

המדריך לתיבת  
.  נסיר את עצמנו ממה שלא רלוונטי לנו ונמחק את המיילים, ופרסומתניוזלטריםנאתר 1.

"  unsubscribe"או" להסרה"כפולות מרכאותעם בשורת החיפוש נקליד
"מייל זה לחץ כאןרואהאם אינך רואה "או

has:attachmentבשורת החיפוש נכתוב–נאתר מיילים כבדים 2. larger:10M
M10=10אפשר כמובן לשנות את המספר, מגה  .

:לפי פרמטרים נוספיםסינון מתקדם מתוך התוצאות אפשר כבר להתחיל לסמן ולמחוק או להתקדם ולהוסיף 
: ככה זה נראה . תאריך ושולח, של סוג הקובץ

. שנים10יימצא לנו כל מה שלפני  older_than:10yבשורת החיפוש נכתוב–נאתר מיילים ישנים 3.
10y =10(  לתייק/ ועכשיו למחוק)אפשר כמובן לשנות את המספר ולאתר מיילים ישנים יותר , שנים..

"  מעקב"ותווית " לטיפול"תווית –שתי תוויות שכדאי להטמיע  –נשתמש בתוויות 4.
תווית חדשה+ סימןבתחתית הסרגל ? איך יוצרים תווית

@

3

המדריך לתיבת   
Cntrlבלחיצה על–נפתח את החיפוש המתקדם 1. + Shift + fייפתח חלון החיפוש המתקדם  .

".              מתקדם"כדי לחפש בכל התיבה ולא רק בדואר הנכנס ואז נבחר בלשונית "  outlookכל סוג פריט"נגדיר בחפש 

, נוכל להגדיר את השדה המבוקש לסינוןשדהבלחיצה על •
לפני או ב " התקבל"לפי סינון :ישניםמייליםנמצאכאן בצילום 

"  חפש כעת"או enterלחיצה על < " הוסף לרשימה"< 2018

" הודעה"שדה לפי : ופרסומותניוזלטריםאיתור •
.ונמחוקאת ההרשמה נבטל " להסרה"את המילה מכיל 

, גודללפי סינון <" אפשרויות נוספות"ללשונית האמצעית נלך מיילים עם קבצים כבדים כדי למצוא •
MB10מעל יאתר מיילים 10,240מעל אוMB5יאתר מיילים מעל 5,120מעל אז הערך הוא בקילו בייט 

Cntrlבלחיצה על–נפתח תיקיות.    2 + Shift + e למעקב"ותיקיית " לטיפול"תיקיית –שתי תיקיות מומלצות  "

mailto:gtd-israel@skillsboutique.com
https://www.facebook.com/groups/257432135356328

