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 המחשב וניהול Windows 10 מערכת ההפעלהלהכרת סדנה  :הנדון

 .למתחילים

  ידי מר-הסדנה ניתנת על. המחשב לשת יהכרה ותחזוקה בסיס ,למתחילים סדנההוחלט לפתוח  ,לבקשת רבים מחברי החוג  

שעות  8הסדנה תכיל גמלאים ובני ביתם. עובדים וללשהעביר סדנה ללימוד טלפון חכם. הסדנה מיועדת  אורן רוזנפלד 
 לעובדיםאחר הצהרים והסדנה  14:30בשעה  לגמלאים תתחילהסדנה פגישות של שעתיים כל אחת.  4 -שיתקיימו ב

ין המוסדות בנתב"ג באולם ההרצאות בימי שלישי החל הפגישות תערכנה בבניאחר הצהרים.  16:30תתחיל בשעה 
שקלים  100עלות הסדנה,  משתתפים. 15פתיחת הסדנה מותנת בהרשמתם של . 6/3/2018 -מיום שלישי ה

יש לשלוח את  .(בדף הבאחיבות המצורף תהתשלום לעובדים בהורדה מהמשכורת )ראה טופס הלמשתתף. 
התשלום  (.54860) פקס  1/3/2018עד יום חמישי  9840ית מחלקה ההתחיבות לאגודת עובדי התעשייה האוויר

שקלים לפקודת אגודת עובדי  100לשלוח לאגודת עובדי התעשייה האווירית המחאה על סך יש  .לגמלאים בהמחאה
הכתובת למשלוח ההמחאה: תעשייה  .1/3/2018עד יום חמישי  לא לאגודת הגמלאים( שימו לבהתעשייה האווירית )

)ראה טופס ל הטלפון שברשותך שאלפרט שמחה, בלווי הפרטים  לידי 9840ת נתב"ג, ועד העובדים, מחלקה אווירי
 הנמצא בסוף הדף(. 

 ילמדו הנושאים הבאים: הבסדנ

 החלק הראשון.

 ,המעבד, מה תפקידם, כרטיס מסך והמסךומה תורם למחשב, זיכרונות  SSD: הדיסק הקשיח, דיסק . הכרת חלקי המחשב1 

 .כאמצעי לשמירת מידע   USB המתחבר על ידי  ש בדיסקשימו

של אותה  DOSהתבססה, במקור, על מערכת ההפעלה  Windowsמערכת ההפעלה : Windows  10 מערכת ההפעלה. 2

תצוגה, התראות : מערכת )ותכוללהגע בנושאים הבאים: הגדרות ינ .במהלך השנים הפכה המערכת לפופולארית מאוד חברה.

, מכשירים )עכבר, מקלדת(, התאמה אישית )רקע, מסך נעילה וצבעים(, זמן ושפה )דיבור, אזור ותאריך(, עדכון ל(וצריכת חשמ

לוח הבקרה  סטוריה(.ירשאות והה(, חיפוש ) שפה יםירוס, רוגלות וועדכון ,קבצי המחשב לפי תאריכים והבטחה )גיבוי, שחזור

תוכנות  לואי ,התקנה והסרה של תוכנות , תוכניות ותכונות,ונווטהכולל את הנושאים הבאים: מנהל ההתקנים, שורת המשימות 

 ועוד. איחוי הדיסק, ניקוי קבצי זבל, , אבטחה ותחזוקה, הגדרת גרפיקהאכסוןשטחי בב, יעלו עם הפעלת המחש

 .(MSCONFIG)כלל  פקודת  במחשב ארגון המידע –ים והתיקיות מערכת הקבצ .3

 . עבודה בריאה ונכונה מול המחשב.4

 החלק השני.
 . הכרת ממשק הדפדפן.1
 . מהו אתר אינטרנט ומהי כתובת אתר.2
 . הפעלת קישורים.3
 . מועדפים.4
 . ארגון המועדפים.5
 . העתקת טקסט מהאינטרנט לתוכנת וורד.6
 . שמירת תמונות.7
  . חיפוש מידע.8
 

קצר קולע ולא משעמם , התלמידים יקבלו את כל הידע הקורס  לימוד הכרת והפעלת המחשב בצורה נכונה. :הקורסמטרות 

 .שברשותם במחשבהרלוונטי בכדי להשתמש נכון ויעיל 

 בברכה

 אהוד נוף

 מזכיר האגודה.

 



 

 לכבוד

  9840 מחלקה אינטרנט ומיחשובחוג –עובדי התעשייה האווירית  אגודת

 כאן     

 נותן הוראה בלתי חוזרת לאגודת עובדי התעשייה האווירית לנכות ממשכורתי את הסך:  מ"הח אני

 .למתחילים התחשב וניהולו תלהכר סדנהל םתשלו ח"ש 100עובדים:  -     

 ..למתחילים המחשב וניהולוהכרה  תסדנל םתשלו₪ 100גמלאים: תשלום בצ'ק על סך  -     

 .לידי אלפרט שמחה 9840אווירית נתב"ג, ועד העובדים, מחלקה הכתובת למשלוח ההמחאה: תעשייה 

 

 

 אישי                                      מספר.ב          ס              

  

  

 . מח'טל                         מחלקה      (0)גמלאים מחלקה      ושם      משפחה               
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 )במידה ויש, נא לרשום כאן ( :הערות

 


