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 רישום חשבון משתמש

מכללת ספיר פותחת חשבון משתמש לכל איש סגל. 

פתיחת חשבון משתמש מלווה בהודעתSMS    הנשלחת

 :לטלפון הנייד של איש סגל

 

"Avi, to activate your account at Sapir go to: 

is.sapir.ac.il. Temporary username is: s2345678 

pass: us345" 

 

 



 רישום חשבון משתמש

להפעלת חשבון המשתמש יש להיכנס לקישור הבא :

is.sapir.ac.il   

ולהקליד את הפרטים שנשלחו בהודעת ה-SMS בחלון הבא: 

שם משתמש 

סיסמה 

is.sapir.ac.il


 רישום חשבון משתמש

מתקבל המסך הבא: 

 



 רישום חשבון משתמש

בטלפון מתקבל מסרון  

 :בדומה למסרון הבא

 

את הקוד המתקבל יש  

להקליד במסך הקודם  

 .וללחוץ על המשך



 רישום חשבון משתמש

מתקבל מסך עם  

יש  , תנאי שימוש

אני  "לסמן וי ב

וללחוץ על  " מסכים

 .כפתור המשך



 רישום חשבון משתמש

מתקבל המסך הבא 

ובטלפון מתקבל  

מסרון בדומה לנוסח  

יש  . המופיע מטה

ללחוץ על כפתור  

 .המשך



 רישום חשבון משתמש

בשלב זה יש לקבוע  

את הסיסמא הרצויה  

לחשבון על פי הכללים  

וללחוץ על כפתור קבע 

 .סיסמא



 רישום חשבון משתמש

 :מתקבל המסך הבא



 רישום חשבון משתמש

מתקבלת הודעה על 

ביצוע מוצלח של 

 :החלפת סיסמא



 רישום חשבון משתמש

ניתן לבחור שם  

במידה  , משתמש חדש

 :והוא אינו תפוס



 רישום חשבון משתמש

מתקבלת הודעה על 

כך שהפעולה בוצעה  

יש ללחוץ  . בהצלחה

 :על כפתור המשך



 רישום חשבון משתמש

 ְפעּוללאחר יפתח שוב חלון ובו יש  , של חשבון המשתמש שִׁ

 .  להקליד שם משתמש וסיסמה החדשים שנקבעו בתהליך

 



 רישום חשבון משתמש

המסך הבא יוצג לאחר כניסה מזוהה לשירותי  ! תם ונשלם

 .המידע ובו מרוכזים קישורים לשירותי המידע בספיר

בסיום השימוש נא  

 "יציאה"על ללחוץ 



 שחזור סיסמה/ הנפקת סיסמה 

לחץ כאןהנפקת סיסמא באופן עצמאי /לצורך שחזור 

 

ניתן לפנות למרכז תמיכת מחשוב בטלפון, לחילופין: 

 077-9802444   

 

 איתה יש להיכנס לפורטל   זמניתנציג התמיכה יספק סיסמה

 .ולקבוע סיסמה קבועה

 

https://pass.sapir.ac.il/pwm/public/ForgottenPassword?pwmLocale=iw


 שירותים שונים

שירותי  
הדפסה  

 ...ועוד

טפסים 
 ונהלים

שירותי  
 ל"דוא



 טפסים ונהלים

הזמנת תוכנה   

 

טלפון / הזמנת מחשב 

 

שיעור  /הזמנת בחינה 

 

שינוי מצב קיים  /הזמנת פיתוח 

 

 כאןטפסים נוספים ניתן למצוא 

http://www.makash.ac.il/forms/form_software/
http://www.makash.ac.il/forms/workstation/
http://www.makash.ac.il/forms/workstation/
http://www.makash.ac.il/forms/workstation/
http://www.makash.ac.il/forms/workstation/
http://www.makash.ac.il/forms/workstation/
http://support.sapir.ac.il/files/2013/05/form_labs_exam.pdf
http://support.sapir.ac.il/files/2013/05/form_labs_exam.pdf
http://support.sapir.ac.il/files/2013/05/form_labs_exam.pdf
http://support.sapir.ac.il/files/2013/05/form_labs_exam.pdf
http://support.sapir.ac.il/files/2012/03/form_system.pdf
http://support.sapir.ac.il/files/2012/03/form_system.pdf
http://support.sapir.ac.il/files/2012/03/form_system.pdf
http://support.sapir.ac.il/files/2012/03/form_system.pdf
http://support.sapir.ac.il/forms/


 הסדר ניידים למרצים במינוי

אחת לכל שלוש שנים  , מרצה במינוי זכאי לקבל מהמכללה

,  בתקופת היותו חבר הסגל האקדמי הבכיר של המכללה

השתתפות בעלות רכישת מחשב נייד לצורך עבודתו  

 (.משאבי אנוש' פרטים מדויקים ניתן לקבל במח)במכללה 

קרא עוד: תהליך מימוש הסדר ניידים למרצים… 

 

http://support.sapir.ac.il/teachers/laptop/
http://support.sapir.ac.il/teachers/laptop/


 ל"שירותי דוא

 תיבת דואר לשימושכם פותחת עבורכםמכללת ספיר  . 

ל בנויה בצורה הבאה"כתובת הדוא  :

username@mail.sapir.ac.il 

  דואר מהמערכות של ספיר מגיע לכתובת זו ולכתובת

 .חשוב להתעדכן בדואר זה, המשנית שהוספתם

ל ושירותים נוספים במנשק"שירותי הדוא Google. 

ל אישי"ל של המכללה לדוא"ניתן להפנות את הדוא. 

ללחוץ כאן  ל יש "דוא להסבר על הפניית 

ל במכללה יש ללחוץ כאן"להסברים נוספים על שירותי הדוא 

http://www.makash.ac.il/teachers/email-t/
mailto:username@mail.sapir.ac.il
http://www.makash.ac.il/files/2012/04/email07082012.pdf
http://www.makash.ac.il/files/2012/04/email07082012.pdf
http://www.makash.ac.il/files/2012/04/email07082012.pdf
http://www.makash.ac.il/files/2012/04/email07082012.pdf
http://www.makash.ac.il/files/2012/04/email07082012.pdf
http://www.makash.ac.il/files/2012/04/email07082012.pdf
http://support.sapir.ac.il/teachers/email-t/
http://support.sapir.ac.il/teachers/email-t/
http://support.sapir.ac.il/teachers/email-t/


 ל  "שירותי דוא

 .google appsתחת תיבות הדואר בספיר עובדות 

   googleניהול משותף עם חשבונות מאפשר אופציה זו 

 .שיתוף מסמכים ועוד, קיימים

 Googleקישור למידע נוסף בנושא 

  טאבלטים)תתאפשר גישה באמצעות מכשירים ניידים 

 (.וטלפונים חכמים

 

http://www.makash.ac.il/teachers/email-t/
http://support.sapir.ac.il/google-faq/
http://support.sapir.ac.il/google-faq/


 נוספים   Googleשירותי 

 :מאפשרת שימוש גם ב Googleהעבודה תחת מנשק 

•Calendar 

•Sites 

•Hangouts 

•Drive 

•Groups 

•Google+ 

 

 

 Googleקישור למידע נוסף בנושא 

 

http://www.makash.ac.il/teachers/email-t/
http://support.sapir.ac.il/google-faq/
http://support.sapir.ac.il/google-faq/


 שירותי הדפסה

  מרצים בעלי מחשב נייד וכרטיס רשת אלחוטי יכולים

להתחבר ולהדפיס דרך מדפסות הרשת הייעודיות  

 .ברחבי קמפוס ספיר למרצים

 

 

 

 

 

  להסבר לחץ כאן 

 

http://www.makash.ac.il/teachers/print-t/


 כונני רשת

  מכללת ספיר מעמידה לשירותכם כונן אישי שהוא מקום

 .F)כונן )אחסון וירטואלי לחומרי הלמידה שלכם 

 

וניתן לגישה מכל מחשב המחובר לרשת הכונן הוא אישי. 

 

לא ניתן לשמור  , במחשבים ציבוריים במעבדות ובספרייה

מידע מכוננים אלו  : שימו לב.   D-ו  Cקבצים על כוננים 

 .נמחק עם כיבוי המחשב

 



 מידע אישי למרצה

 ציונים

 מבחנים
מערכת  

 שעות



 מאתר המכללה" מידע למרצה"כניסה ל

http://www.sapir.ac.il/


 "מידע למרצה"כניסה מזוהה ל

  להתחברות יש להכניס את שם המשתמש והסיסמה כפי

 .שקבעתם לעצמכם ברישום חשבון משתמש

 



 "מידע למרצה"כניסה מזוהה ל



 "מידע למרצה"כניסה מזוהה ל

ספרות  9 -בן . ז.יש להכניס מספר ת

 "אישור"וללחוץ על כפתור 

 



 עמוד הבית -" מידע למרצה"

 .הודעות ועוד, ציונים, שיעורים, ערעורים: כאן ניתן לבדוק



 מידע ברשת

מידע ברשתב" מאגר מרצים"פרטי המרצים מופיעים ב. 

 אתר המכללהמידע ברשת נגיש מתוך 

הפרטים האישיים יש לפנות לרכזת המחלקה לשינוי. 

https://m3.sapir.ac.il/Michlol3/Utils/TeacherList/List.aspx
https://m3.sapir.ac.il/Michlol3/Utils/TeacherList/List.aspx
http://support.sapir.ac.il/info/
http://www.sapir.ac.il/


 למידה מתוקשבת



  Lee-Mood-מוד  -לי

  למידה מתוקשבת היא סביבה המאפשרת קשר ישיר בין

 .המרצה לסטודנט

 

 מסרים, הודעות

 בלוג, הערות

 

  -חומר לימודי 
,  סילבוס

,  תרגילים
,  מאמרים

 סרטים, מצגות

 .ועוד    

 –קבוצות דיון 
 ט'צ, פורום

שיעור וירטואלי  
 מסונכרן  

 

 מטלות

 מבחנים

 אגרון מונחים



 מוד-נוהל יצירת סביבת למידה בלי

מּוד מקושרת למערכת מנהל תלמידים-לי. 

לכל קורס נפתחת סביבת למידה באופן אוטומטי. 

 בהתאם לשיוך  לסגל ולסטודנטים סביבת למידה זמינה

 .במערכת מנהל תלמידים

מתרגל הקורס למלא את הסביבות בתכני הקורס/על מרצה. 

יש לפתוח קריאה במרכז  , להוספת מתרגל לסביבת למידה

 .הטופס הבאתמיכה ואליה יש לצרף את 

 יכולים  הקורס בקבוצות שונות  אותומרצים המלמדים את

להגיש בקשה לאיחוד סביבות למידה באמצעות פתיחת  

 .טופס בקשה לאיחוד קורסיםנא לצרף את . קריאה

 

 

http://w3.sapir.ac.il/makash/moodle/announcements/Ozer.doc
http://w3.sapir.ac.il/makash/moodle/announcements/Leanv.doc


 מאתר המכללהמוד -לליכניסה 

http://www.sapir.ac.il/


 

 

 

 

 כאשר מקבלים חלון עם בקשה  ". התחברות"על יש ללחוץ

אנא הכניסו את שם המשתמש  , לשם משתמש וסיסמה

 .והסיסמה כפי שקבעתם לעצמכם ברישום חשבון משתמש

 

 המכללהמוד מאתר -כניסה ללי



 מוד דרך שירותי מידע-כניסה ללי



 מוד דרך שירותי מידע-כניסה ללי



 מוד-מסך הכניסה ללי

 המערכתבחירת שפת 

הצגת רשימת  

 הקורסים שלי



 מוד-בליסביבת הלמידה 

שליחת הודעות למייל של  

 סטודנטים הרשומים לקורס

 הוספת תכנים

כפתור עריכת 

 הקורס



 מוד למרצים -הדרכות על מערכת לי

ספיר מעמידה לרשותכם סדנאות הדרכה ומדריכי   מכללת

 .מּוד-לישימוש בנושא מערכת 

 

לחץ כאןמּוד -למילוי טופס רישום לסדנת לי 

לחץ כאןמדריכי שימוש  ללמידה עצמאית בעזרת 

http://college.sapir.ac.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=50_support&dbid=moodle2&act=edit
http://w3.sapir.ac.il/makash/moodle/newis/newis_tutorials040912.pdf


 סריקת מאמרים

 חומרי למידה מודפסים לסטודנטיםאפשרויות הפצת. 

 

על  , ל למרצה"ישלח קישור בדוא, לאחר סריקת מאמרים

 .מּוד-לימנת להעלותו למערכת 

http://www.makash.ac.il/forms/articles_scanning/
http://www.makash.ac.il/forms/articles_scanning/
http://www.makash.ac.il/forms/articles_scanning/


 אמצעים טכנולוגיים לסיוע בלמידה 

Webex 

 מעבדות מחשבים

VDI 

VOD Streamitup 

 מערכת קושיה

Mobile 
support 



- Video On Demand VOD 

שירות ה-VOD   מאפשר צפייה ישירה בסרטים הנמצאים

 .במאגר של ספריית המולטימדיה של מכללת ספיר

http://www.makash.ac.il/teachers/learn-t/video/vod/


 
 

 

 להקלטה שמירה ושידור הרצאות אוטומטיותמערכות 

 



 ניידות
גישה דרך כל מחשב  

 בעולם

 נגישות
ידידותי ופשוט  

 לשימוש

 תאימות
מופעל דרך כל 
 מערכת ההפעלה

 חדשנות
עדכון תוכנות  

 אוטומטי

 גמישות
התקנת תוכנות לפי  

 בקשת המרצים

- VDI  וירטואלישולחן עבודה 



Virtual Desktop Infrastructure- VDI 

 למערכת הפעלה שולחן עבודה ווירטואליWindows 7  

 

 Office2010 (Word, Excel, PP, Outlook….)תוכנות •

 גישה ישירה לכונני רשת•

 הדפסה דרך מדפסות הפזורות בקמפוס•

 התקנת תוכנות לפי דרישה•

 

 

http://support.sapir.ac.il/files/2012/04/VDI_June2012_V2.pdf


Virtual Desktop Infrastructure- VDI 

 השימוש ב– VDI מאפשר עבודה בשולחן עבודה וירטואלי  ,

 .מכל מחשב או טלפון חכם

  המערכת שומרת את ההגדרות בדיוק כמו במחשב רגיל ולכן

אחר תוביל להמשך עבודה   Deviceיציאה וכניסה באמצעות 

 .  מאותה נקודה שבה הופסקה

 

 VDI -פרטים נוספים 

 

 

http://support.sapir.ac.il/teachers/virtual-desktop/
http://support.sapir.ac.il/teachers/virtual-desktop/
http://support.sapir.ac.il/teachers/virtual-desktop/
http://support.sapir.ac.il/teachers/virtual-desktop/


 מעבדות המחשבים

הוראה במעבדת מחשבים בעזרת: 

 . להשתלטות על מחשבי המעבדה LanSchool תוכנת1.

 .מקרן להצגת מחשב המרצה2.

 

קיום מבחנים במעבדה עם מגוון אפשרויות: 

 (.כולל אינטרנט)המחשבים מחוברים לרשת תקשורת 1.

 .המחשבים מחוברים לרשת תקשורת אך ללא אינטרנט2.

 .מבחן מקוון במערכת קושיה3.

 .המחשבים אינם מחוברים לרשת ולאינטרנט4.

 

מידע נוסף 

 

 

 

 

http://www.makash.ac.il/teachers/learn-t/labs_info/


 Mobile -תמיכה ב 

גישה למערכות מידע באמצעות: 

חכמים  אפליקציה לטלפונים( זמינה ל– IOS  ו– Android) 

web access -  https://m.sapir.ac.il 

 :או באמצעות

 Vmware horizonבשימוש באפליקציה  VDI –גישה ל 

 

 מאפשר שימוש במערכות מהתקנים שונים וגמישות  

 :י הגישה המקובלת"עפ, למשתמשים

BYOD = Bring Your Own Device 

 ....(שלך device'תביא ת) ש"תד –או בעברית 

 

 

 

 

 

 

https://m.sapir.ac.il/


 Mobile -תמיכה ב 

 התמיכה ב– Mobile  ונסיונייםנמצאת בשלבים התחלתיים. 

 

לצורך   וטאבלטיםטלפונים חכמים , המטרה היא שימוש במחשבים

 .גישה ועבודה במערכות המידע של ספיר

 

יישום והרחבה של שירותים מבוססי מיקום וכן שימוש   :בתכנית

 (Augmented Reality" )מציאות רבודה"ב

 

 

 

 

 



 מבחנים ושאלות



 מערכת קושיה



 מערכת קושיה



 בדיקת רמת הקושי של השאלות 



 התקדמות הסטודנטים בזמן המבחן 



 הכיתה הוירטואלית  



 Webexמערכת 

סינכרוני המתבסס על סביבה  -סינכרוני או א קיום שעור

 .  שיתופית

למידה הכוללת שמיעת הרצאות. 

לוח אינטראקטיבי. 

חילופי מסרים מיידיים  . 

כלי לימוד נוספים. 

 

 

 



 -Webexרעיונות לשימוש ב 

 

 

 

שיעור 

תרגול 

חזרה 

  שעות קבלה 

הקלטת שיעור 

למקרים של השבתת לימודים 

 



 יתרונות המערכת

ידידותי למשתמשממשק , המערכת נוחה מאוד לשימוש. 

ההשתתפות בשיעור אינה מצריכה מיומנויות מחשב גבוהות. 

המערכת כוללת כלי ניהול וכלי הוראה מגוונים. 

ביצוע ההקלטות ופרסומן באתר הקורס בידי המנחים  /

 .המרצים

 



 Webex -הזמנת שיעורים 

 למידה סינכרונית  ניתן להזמין את המערכת דרך טופס 

 

http://college.sapir.ac.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=50_support&dbid=Webex&act=edit


 בקשות שירות מיחידת המחשב
help.sapir.ac.il 

 כל הדרכים להגשת בקשת שירות



 ?כיצד פונים למרכז תמיכת מחשוב

בקשת שירות מקוונת  :help.sapir.ac.il 

 077-9802444 –טלפוני מוקד 
 :שעות מענה טלפוני

 (17:00בקיץ עד השעה ) 8:00 – 19:00: 'ה –' א

 8:00 – 13:00        : 'ו

 (18בניין )קהל קבלת דלפק 

  איךנוכל לעזור ב  -  מהתגידו לנו 

help.sapir.ac.il


 יחידת מחשב

 ...  לדעת עוד

מדיניות השימוש :http://support.sapir.ac.il/terms/ 

 

אתר תמיכת מחשוב :http://support.sapir.ac.il 

 

ספר טלפונים :http://support.sapir.ac.il/phones_list/ 

 

הגשת בקשות שירות: http://help.sapir.ac.il 

 

מּוד-מערכת לי: http://moodle.sapir.ac.il  

 

רשימת כלים טכנולוגיים לתמיכה בלמידה:t -http://support.sapir.ac.il/learn 

 

 אפשרות לשחזר סיסמה באופן עצמאי –שירות חדש: 

https://pass.sapir.ac.il/pwm/public/ForgottenPassword?pwmLocale=iw 

http://support.sapir.ac.il/terms/
http://support.sapir.ac.il/
http://support.sapir.ac.il/phones_list/
http://help.sapir.ac.il/
http://moodle.sapir.ac.il/
http://support.sapir.ac.il/learn-t
http://support.sapir.ac.il/learn-t
http://support.sapir.ac.il/learn-t
https://pass.sapir.ac.il/pwm/public/ForgottenPassword?pwmLocale=iw


 אגף טכנולוגיות מידע מאחל לכם  

 ומוצלחת פוריהשנת לימודים 

אתם מוזמנים לבקר 
 באתר תמיכת מחשוב

Support.sapir.ac.il 

תמיכה 
 מקוונת

שירותי  
 מידע

מדריכי  
 שימוש

 'ועוד

מידע 
 ברשת

טפסים 
 ונהלים

http://www.makash.ac.il/
http://www.makash.ac.il/

