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 Office 365לקבלת הרשמת סטודנטים 

 כניסה לאתר מיקרוסופט 

 , בצעו את הפעולות הבאות:Office 365כדי להתחיל את העבודה באתר 

 הקישור הבא:באמצעות  Office 365לאתר  הכנסו .1

https://portal.office.com/myapps 

, ולחצו על הלחצן בדף הכניסה, הקלידו את פרטי החשבון שהפקתם דרך השאילתא .2

 :כנסיה

 

 :לסיסמה קבועההראשונית  הסיסמההחלפת לחלון ייפתח  .3

 

 חדשה. השקיבלתם בשאילתא, והזינו סיסמהזמנית  ההקלידו את הסיסמ .4

 

https://portal.office.com/myapps
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 הכללים לקביעת סיסמ
 חדשה, עליכם להקפיד על הכללים הבאים: הבהגדרת סיסמ

 תווים לפחות. 8תהיה בעלת  הסיסמה

תכיל את הרכיבים הבאים (חובה להשתמש בשלוש מתוך ארבע  הסיסמה

 האפשרויות):
 ).a,b,cתכיל אותיות קטנות ( הסיסמה

 ).A,B,Cתכיל אותיות רישיות ( הסיסמה

 ).1,2,3תכיל מספרים (  הסיסמה

 וח.תכיל תווים מיוחדים (*,$, @). אין להשתמש בסימן רו הסיסמה

 לא תהיה זהה לשם המשתמש או לחלק מהשם. הסיסמה

 החלפת הסיסמה מתבצעת אחת לשישה חודשים.
 

 ממשק העבודה שלכם:בסיום, יוצג  .5

 

 שימו לב, 

מחשב, מכשיר  –על כל סוג התקן  Office 365התקנות נפרדות של  5לבצע ניתן 

 טלפון חכם, טאבלט וכו'.

 .אלקטרוני דואר שירותי כולל אינו החשבון
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 דגשים לעבודה באתר

 Office 365 - Onlineיישומי 

ישירות  Office, המאפשר עבודה עם יישומי Onlineהשירות הניתן לסטודנטים כולל ממשק 

 באתר, ללא צורך בהתקנת היישומים.

 .מופיעים בדף הכניסה הראשי, בחלקו העליון של המסך Onlineיישומי 

 :לפתיחת היישומים לחצו על הלחצן 

 

 התקנה מקומית - Office 365יישומי 

 חמישהעבור עד  Office 365, ניתן לבצע הורדה והתקנה של Onlineבנוסף לשירותי 

 מכשירים לכל חשבון משתמש.
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  Office 365:להתקנה, לחצו על הקישור 

 

 הקישור להתקנה מופיע בדף הכניסה לממשק:
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 סיסמה יזומההחלפת 
 באתר (לא דרך שאילתא), בצעו את הפעולות הבאות:יזומה סיסמה להחלפת 

 כנסו לאתר.יה .1

 :סיסמה, ובחרו באפשרות  לחצו על לחצן ההגדרות .2

 
 :שלח, ולחצו על הלחצן פי ההנחיות-בחלון שיפתח, הזינו סיסמה חדשה על .3
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 קישור להתקנה גישה ל
 זמין מדף הכניסה, בצעו את הפעולות הבאות:הקישור להתקנה אינו במקרים שבהם 

 היכנסו להגדרות החשבון שלכם: .1

 
 :Officeיישומי בתפריט שייפתח, בחרו באפשרות  .2
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 :Officeאת התקן  צו על הלחצןחלבחלון שייפתח,  .3
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