
תהליך קביעת חשבון משתמש במכללת ספיר

בכדי לקבוע שם משתמש וסיסמה קבועים יש לפתוח דפדפן אינטרנט ולהקליד 
http://is.sapir.ac.il: בשורת הכתובת

ת הודעת /ה חשבון משתמש במכללת ספיר מקבל/או מרצה שנפתח לו ית/סטודנט
SMS לשון ההודעה היא. ה/לטלפון הנייד האישי שלו:

Avi, to activate your account at Sapir go to: 
is.sapir.ac.il. Temporary username is: 
s2345678  pass: us345

:כאשר
xxxxx משתנה על פי שמך

yyyyy משתנה על פי שם המשתמש שלך

zzzzz משתנה על פי הסיסמה שלך



1

2

לאחר הקלדת  

יפתח חלון  , הכתובת

ובו יש להקליד שם  

משתמש וסיסמה  

יש להקליד את  

הפרטים שנתקבלו  

  SMS -בהודעת ה

וללחוץ על כניסה  



1

ה  /ה מחליט/במידה ואת

להשאיר את שם המשתמש  

הקיים יש ללחוץ על המשך



1

2

3

יתקבל  

.  המסך הבא

יש למלא  

כתובת  

ל  "דוא

אישית

ולקבוע סיסמה  

תווים   6בת 

לפחות ולאמתה

לאחר מילוי  

הפרטים יש  

ללחוץ על שלח

הפרטים באפור אינם ניתנים  

.לשינוי



1

ה לשנות את שם /ה מחליט/במידה ואת

המשתמש הקיים יש לבחור בבחירת שם  

משתמש חדש וללחוץ על המשך  



12

3

4
ולקבוע סיסמה  

תווים   6בת 

לפחות ולאמתה  

יתקבל 

המסך 

,  הבא

המאפשר  

לך לבחור 

שם 

משתמש 

חדש 

לאחר מילוי  

הפרטים יש  

ללחוץ על שלח  

,  לאחר מכן

יש למלא  

כתובת  

ל  "דוא

אישית

הפרטים באפור אינם ניתנים  

.לשינוי



1

2
וללחוץ על  

אישור

יתקבל מסך  

יש להכניס  . הזדהות

את מספר תעודת  

הזהות כולל ספרת  

.ביקורת



1

2

23

3

012345678

איך קוראים לחתולה שלי

קיטי

4

יתקבל מסך לקביעת שאלות  

ספרות של   9יש להקליד . מזהות

תעודת זהות  

ולענות עליהן בתשובות שהן  

תווים   4לפחות בנות 

איך קוראים לחתולה  ", לדוגמא

"  קיטי"ו, כשאלה מזהה" שלי

כתשובה מזהה

ולקבוע  

שתי  

  שאלות

מזהות  

שונות  

לאחר מילוי השאלות 

י/והתשובות יש ללחוץ על שלח



12 תנאי שימוש  "יתקבל מסך 

הנני  "יש לסמן ". במערכת

"  מסכים לתנאים

וללחוץ על  

"המשך"



1

לאחר שימוש  

בשירותי  

אנא  , המידע

.לחץ על יציאה

.  י להיכנס לשירותי המידע בקמפוס ספיר/יתקבל מסך שירותי מידע שבו תוכל! תם ונשלם

לאחר מסך ההזדהות תקבל מסך זה ובו  , בפעמים הבאות שתכנס לשירותי המידע בספיר

.קישורים לשירותי המידע העומדים לרשותך במכללה



:מצגת זו נוצרה על ידי

מרכז תמיכת מחשוב

077-9802444–התקשרו 

"פתיחת קריאת שירות מקוונת"פנו אלינו בטופס 

מצאו עוד מצגות והסברים באתר התמיכה  

support.sapir.ac.il

http://www.makash.ac.il/component/fabrik/form/13/10/0

