
1 
 

עבור   Upgrade – Education 10Windows מערכת הפעלה הוראות להורדת 
 עבודה בבית

 
והתקנתה מצריכים   Windows 10 Education – Upgrade מערכת ההפעלהתהליך הורדת  .1

אין צורך בחיבור  (Product Key)חיבור לאינטרנט. לאחר ההתקנה והכנסת "מספר המוצר" 
 שוטף לאינטרנט.

 
 לבצע את ההוראות במדויק ולא לדלג על שלבים. : ישחשוב מאוד .2

 
מחשב שהיתה מותקנת עליו מערכת הפעלה רק על  מערכת ההפעלהניתן להתקין את  .3

 קודמת מבוססת חלונות של חברת מיקרוסופט שנרכשה באופן חוקי.
 

ולהכניס את הכתובת הבאה בשורת  Internet Explorer – (Browser)לפתוח דפדפן  .4
 https://iucc.onthehub.comהכתובות: 

 
 
 

 יתקבל המסך הבא: .5

 
 בצד ימין למעלה. "Register"במסך זה יש ללחוץ על הקישור 

 

https://iucc.onthehub.com/
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 יתקבל המסך הבא: .6

 
 

יש להכניס את  "Account Verification > Verify Registration Code"באזור במסך שכתוב  .7
 __________________ שקיבלתם במערך המחשוב והוא:קוד הרישום 

 (Capital Letters)יש להקפיד להכניס את התווים באנגלית באותיות גדולות 
 ."Continue"לאחר הכנסת הקוד יש ללחוץ על כפתור 

 
 יתקבל המסך הבא: .8

 
 במסך זה יש צורך להכניס את הפרטים המדויקים שלכם בשדות הרלוונטיים.

 יש להכניס את השם הפרטי שלכם. "First Name"בשדה 
 יש להכניס את שם המשפחה שלכם. "Last Name"בשדה 
 שלכם.  Email יש להכניס את כתובת ה "Email Address"בשדה 
יש צורך לבחור סיסמא איתה תוכלו לגשת לאתר זה לצורך  "Choose a Password"בשדה 

הורדת התוכנה. הסיסמא לא צריכה להיות זהה לסיסמא הארגונית. חשוב לשים לב, אורך 
 תווים. 6הסיסמא חייב להיות לפחות 

 יש להקליד פעם נוספת את הסיסמא שבחרתם. "Confirm Password"בשדה 
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 כלשהי שתוצג על המסך (זהו מנגנון אבטחה) לאחר מכן, תתבקשו להכניס מילת זיהוי
 "Register"בתום הכנסת כל הפרטים יש ללחוץ על כפתור 

 
 "Windows 10". במסך זה יש ללחוץ על כנותיתקבל מסך עם רשימת תו .9

 
 

 יתקבל המסך הבא: .10

במידה וברצונכם לקבל את התוכנה עם  "Windows 10 Education"באזור במסך בו רשום: 
אשר  "Choose a language"העברית יש ללחוץ על השדה שליד הכיתוב  ממשק בשפה

  .מרשימת השפות "Hebrew"במרכז המסך ולבחור 
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לאחר מכן יש ללחוץ  במידה ורוצים ממשק בשפה האנגלית אין צורך לשנות דבר במסך זה.

 ."Add to Cart"על הכפתור הירוק 
 

יתקבל המסך הבא: .11

 
 " בצד ימין למעלה.Shopping Cart" במסך זה יש ללחוץ על הקישור

 
 יתקבל המסך הבא: .12

 
 "Check Outבמסך זה יש ללחוץ על הכפתור "
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 יתקבל המסך הבא: .13

 
 שדות: 2בתחתית מסך זה יש 

 איתה אתם נרשמים. Emailבו צריך להכניס את כתובת ה  "Username"שדה בשם 
תו אתם נרשמים. מתחת בו צריך להכניס את השם המלא שלכם אי "Signature"שדה בשם 

 לשדות ניתן לראות את הפרטים שצריך להכניס.
 בצד ימין למטה. ""Acceptלאחר מילוי הפרטים יש ללחוץ על הכפתור  
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 יתקבל המסך הבא: .14

 
בצד שמאל  "Proceed With Order"במסך זה יש לוודא את הפרטים וללחוץ על הכפתור 

 למטה.
 

 יתקבל המסך הבא: .15
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 של הזמנת התוכנה. מסך זה מכיל את מסך זה הוא הקבלה
אשר כתוב באדום. מפתח המוצר מורכב מחמישה חלקים  (Product Key)"מפתח המוצר"  

תווים) אשר אותם צריך להכניס בהפעלה  25תווים (סך הכל  5אשר כל חלק מכיל 
 הראשונית של אחת התוכנות לאחר התקנת חבילת התוכנה שרכשתם.

במידה ואתם רוצים ניתן ללחוץ על הקישור  מפתח המוצר בצד.חשוב מאוד: יש לרשום את 
"Email order receipt" .כדי שהקבלה תשלח לדוא"ל שלכם 

 
מפתח המוצר שהתקבל ישמש לביצוע אקטיבציה של מערכת ההפעלה לאחר התקנתה.  .16

! לאחר קבלת אישור חייבים להיות מחוברים לאינטרנט כדי שהאקטיבציה תעבוד
 בוצעה בהצלחה, לא חייבים להיות מחוברים לאינטרנט.שהאקטיבציה 

 
שהתקבל לצורך התקנת  DVDניתן לסיים כאן את תהליך הרישום ולהשתמש בדיסק ה 

 מערכת ההפעלה.
 

במידה ותרצו קובץ גיבוי לשימוש מאוחר יותר או יצירת דיסק נוסף של מערכת ההפעלה ניתן 
 להמשיך לשלבים הבאים.

 
 ,Windows 7, Windows 8תקנת אחת ממערכות ההפעלה הבאות: במידה ועל מחשבכם מו .17

Windows 8.1 :יש לבצע את השלבים הבאים 
a.  להשתמש בWindows Update  כדי לשדרג את גרסתHome or Professional 

  Windows 10של  Home or Professionalהקיימת לגרסת 
(Control Panel >> System and Security >> Windows Update >> Get Started) 

 
b.  ל השדרוג שלאחרWindows 10 Home or Professional :הושלם יש ללכת ל 

Settings >> Update and Security >> Activation :וללחוץ על 
Change Product Key 

 
c.  "יש להקליד את "מפתח המוצר(Product Key)  כפי שרשמתם בשלבים הקודמים

 .Windows 10 Educationעל מנת לבצע שדרוג ל 
 

יש לבצע  Windows Vistaאו   Windows XPבמידה ועל מחשבכם מותקנת מערכת הפעלה  .18
 את השלבים הבאים:

 
a. :בתוכנת הדפדפן במחשבכם יש לעבור לכתובת 

download/vlacademicISO-us/software-https://www.microsoft.com/en 
 

b.  בתחתית דף האינטרנט יהיה מקום להכניס את "מפתח המוצר" שקיבלתם בשלבים
 הקודמים

 
 ."Verify"יש להכניס את מפתח המוצר וללחוץ על כפתור 

 

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/vlacademicISO
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c. :יתקבל המסך הבא 

 
ההפעלה. לאחר הבחירה  במסך זה ניתן יהיה לבחור את שפת הממשק של מערכת

 ".Confirmיש ללחוץ על כפתור "
 

d. :יתקבל המסך הבא 

 
 Windows 10 Education – 32Bitבמסך זה יש לבחור את סוג מערכת הפעלה האם 

אנו ממליצים להוריד את גרסת מערכת . Windows 10 Education - 64Bitאו 
מערכת ההפעלה יש של  image. על מנת להתחיל את הורדת קובץ ה 64bitהפעלה 

 Windows 10אשר נמצא מתחת לכיתוב  "Downloadאחד מכפתור ה  ללחוץ על 
Education 

 
של מערכת ההפעלה בתיקיית ה  הקובץניתן יהיה לראות את ההורדה, בסיום 

Downloads .במחשב 
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e.  בתיקייתDownloads  עם שם כדוגמת קובץ ניתן יהיה למצוא 
Win10_1511_Education_English_x32  או
Win10_1511_Education_English_x64. 

או  עם תוכנת צריבה ייעודית DVDעל מדיית שניתן לצרוב אותו  Imageזהו קובץ 
כך שניתן יהיה לאתחל ממנו מחשב  לפרוס אותו על דיסק און קי עם תוכנה ייעודית

עם רפרנט המחשוב ייעץ תהולהתקין את השדרוג של מערכת ההפעלה. מומלץ ל
 בנוגע לאפשרויות אלה.

 
יש  Windows 10 Home or Professionalבמידה ועל מחשבכם מותקנת מערכת הפעלה  .19

 לבצע את הצעדים הבאים:
a.  ללכת לתפריטSettings >> Update and Security >> Activation  ללחוץ על 

Change Product Key 
 

b.  להקליד את מפתח המוצר שקיבלתם בשלבים הקודמים כך שניתן יהיה לבצע
 .Windows 10 Educationשדרוג למערכת הפעלה 

 

 

 בהצלחה.


