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 365 היכרות עם יישומי אופיס 

מבוא 

ק עמיהר ולים להכינייעונשר מם איריכבשי ITנדע ואכות מיערי ממנהלד להקורס מיוע
 365.קרוסופט אופיס ל מים שם ויישומייכלעשי בהמהמקצועי ודע הית א
ל ה שבודעהת ביברות עם סהיכם ועשיים, מטיים פרקיה לספק כלדכה נוערדהה
א לם ולדע מוקדיא צורך בלם לטיים אוטומייכהלם ותתוח יישומי3, פי65קרוסופט מי

 .ת קודביתכע ברקצורך ב
 ,תינענהה בודעת הביב3, ס65קרוסופט אופיס ת מיליחבם ממידתקם מיישומיה לחשיפ

הם. יניבי צוות וכל מה שתרם, אציברון, קכנSharePoint ,OneDrive ס

הקורס מ טרות
הקניית ידע מקצועי, מעשי ביישומים מיקרוסופט אופיס 365.

ד ת היעאוכלוסיי
שי נדע ואכות מיערי ממנהלד להקורס מיוע

ק עמיר ולהים להכינייעונשר מרשות אחשוב במ
ל ם שם ויישומייכלעשי בדע המקצועי והמת היא
 365.קרוסופט אופיס מי

מי דקאיהול ץ וניעו
-כהרדהלמרת כרחביפתרציוסף 

ל נה שותף מורשה שהיה כרדל המרת כרחב
לת עב Microsoft Silver Partner(  קרוסופט )מי
ם ירל מוצחב שטמיע מגוון רהיך ולרדהסמכות לה

קרוסופט יות מיוטכנולוג

מוד ילרשכ
המקומי לטון שי הדלעוב- 950₪

ם ימודיהלת תכונמ
מפגשים(  ש"א ) 4 היקף השעות בקורס: 2 3

יום הלימודים: ימי ד' אחת לשבוע, 
בין השעות  16:00-09:00 

מועדי הקורס:   14.12, 21.12 , 28.12 , 04.01
הקורס יערך מקוון   On-Line בממשק  מקום הלימודים:

Microsoft Teams 

ל פרטים והרשמה <<

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(sav3a5q5znd3goh4sdd0zwrq))/search_activity.aspx?event_no=681163


 
 

 

המפגש  השני -ייגבו דמי ביטול בשיעור של  30%  •לאחר
מעלות ההשתתפות בקורס .

 
 

הקורס נוש אי
365 מבוא והיכרות עם יישומי אופיס

Power Apps פי תוח יישומים
Power Automate פי תוח תהליכים אוטומטיים

האישי שלי בענן Desktop ה OneDrive 
סביבת עבודה משותפת SharePoint 

להרשמה חיות הנ
א פנו נד אבישום בלהריך הלתה ברזעל

ל מייאו לל' טב 03-6844248/253
register@masham.org.il 

 הקורסחובות 
שעות מ 85%ל חות שת בנוכיה מותנעודהתת בלק

ת בלו תעודקהקורס יישות רדם ביעומד. המודיהל
ם . ירמגוד המניה ואכרדהל מרשתתפות כה

ה << הרשמם ופרטיל

 הרשמהל יטובנוהל 
ל המיית תובכל לדו”אד בבב בלתכבל בתקה יהרשמיטול ב

register@masham.org.il 
ימי עבודה לפני תחילת הקורס -לא יגבה תשלום.  6 •עד

ימי עבודה לפני תחילת הקורס -ייגבו דמי ב יטול  •החל מ- 5
מעלות ההשתתפות בקורס . בשיעור של  20%

המפגש  השני-ייגבו דמי ב יטול  •לאחר המפגש הראשון ולפני
מעלות ההשתתפות בקורס .  בשיעור של  25%

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(sav3a5q5znd3goh4sdd0zwrq))/search_activity.aspx?event_no=681163



