
 

 

 Google EDUבאמצעות חשבון המכללה   Zoom-ו  Orbit ,Moodleהתחברות למערכות  

 צעדים ראשונים מחייבים לפני שימוש במערכות המידע: –ב שימו ל

   – )החשבון יישלח אליכם לאחר מימוש הקבלה(  הגדרת סיסמה לחשבון המכללה     )!(

 std.pdf-https://nl.hac.ac.il/resetpass הנחיות במדריך        

 החשבון הינו חשבון אישי ואין להעביר אותו למישהו אחר.        

 סיסמה אחת לכולן. –הסיסמה מסונכרנת לכלל המערכות במכללה         

 . המופיע במדריך זה אך ורק דרך האתר לאיפוס סיסמהיהיה איפוס סיסמה למערכות המכללה         

 .או מיקרוסופט , זוםמתוך גוגל, אורביט, מודלאל תאפסו סיסמה         

 בכרטיסיה חדשה רגיל,   Gmailכמו לכל חשבון ,Google EDU-שקיבלתם ב  המכללה לחשבוןהתחברו   (!)!

 למערכות. רלהתחב  וכלוק אחרי שתהיו מחוברים לחשבון מתוך הדפדפן, תר  .האינטרנט במחשבבדפדפן        

 

 , לחצו על האפשרות הרצויה מהרשימה:לניווט מהיר 

  התחברות למערכת המידע האישי– Orbit 

 התחברות ישירה למערכת ה-Moodle 

 התחברות ל-Zoom 

 יצירת קשר 

 

 שימו לב:

 )כמו בתמונה למטה(,   Error: not_a_saml_app –של גוגל  403אם קיבלתם הודעת שגיאה 

 שניסיתם להתחבר למערכות.לפני  שלכם בדפדפן המחשב  EDU-לא התחברתם עם חשבון ה –לשגיאה הסיבה 

  

https://nl.hac.ac.il/resetpass-std.pdf


 

 

 

 : Orbit – התחברות למערכת המידע האישי 

  https://hac.ac.il –גלשו לאתר המכללה  •

 ( כאןלינק ישיר ומרצים" )לחצו על "כניסת סטודנטים  •

   :הלינקלחצו על  •

 " Orbit-כניסת מרצים וסטודנטים למערכת ה" 

אם קיימים מספר חשבונות גוגל במחשב, בחרו את  •

 שלכם מהרשימה. EDU-חשבון ה

 

 

 

 

  תבקשו להגדיר סיסמה פנימית במערכת האורביט, •

 ,  EDU-היא לא משפיעה על הסיסמה של חשבון ה

 רק צריך להגדיר אותה בהתחברות ראשונה, 

אתם יכולים לכתוב את אותה הסיסמה שבחרתם 

 .EDU-לחשבון ה

 

 

 וזהו, התחברתם למערכת האורביט. •

 

 

 

 שימו לב:

 ,  אם התנתקתם מהמערכת והגעתם לעמוד הכניסה לאורביט

 ר  הכניסה היא דרך כפתו

 ",  HAC Google edu באמצעותזדהות ה" 

 .באמצעות מספר זהותולא 

 

 

 

 

  

https://hac.ac.il/
https://www.hac.ac.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/
https://www.hac.ac.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/
https://www.hac.ac.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/


 

 

 

 : Moodle-התחברות ישירה למערכת ה

  https://hac.ac.il –גלשו לאתר המכללה  •

 ( לינק ישיר כאןלחצו על "כניסת סטודנטים ומרצים" ) •

   :ל הלינקלחצו ע •

 "Moodle-כניסת מרצים וסטודנטים למערכת ה" 

אם קיימים מספר חשבונות גוגל במחשב, בחרו את  •

 שלכם מהרשימה. EDU-חשבון ה

 

 . Moodle-וזהו, התחברתם למערכת ה •

 

 

 

 

  שימו לב:

   ,Moodle- לאם התנתקתם מהמערכת והגעתם לעמוד הכניסה 

 .ולא באמצעות מספר זהות" HAC Google edu באמצעותהתחברו ר " הכניסה היא דרך כפתו

 

 

 

  

https://hac.ac.il/
https://www.hac.ac.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/


 

 

 

 :Zoom-התחברות ל

 https://zoom.us/download -על המחשב. לינק להורדה  Zoom-התקינו את תוכנת ה •

 .בחלון התוכנה  "Sign In"לחצו על כפתור  •

 שלכם מרשימת החשבונות.  EDU-ובחרו את חשבון ה ,כדי להתחבר Google-לחצו על כפתור ה •

  ,דרך שדות מייל וסיסמה בתוך התוכנה Zoom-לא לנסות להתחבר לששימו לב 

 .SSOאו  Facebookגם לא דרך כמובן ו

 . Zoom- מידי פעם, מומלץ מאד לוודא שיש לכם את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ה •

  

https://zoom.us/download


 

 

 

 : יצירת קשר 

 

 של המכללה:  WhatsApp-דרך הפנייה  •

https://wa.me/972547379753 

 

 ה דרך טופס מקוון:יפני •

https://forms.gle/WtbdpmKKmnj2y6CK9 

 

 צוות התמיכה הטכנית: פנייה ל •

 techrequest@hac.ac.il בצירוף שם מלא, מס' זהות וצילום מסך לכתובתשלחו מייל 

 

 מערכת מידע אישי:  – Orbit -מערכת ה לצוותפנייה  •

 orbit@hac.ac.ilשלחו מייל בצירוף שם מלא, מס' זהות וצילום מסך לכתובת  

 

 :והוראה מערכת למידה – Moodle -פנייה לצוות מערכת ה •

 moodle@hac.ac.ilשלחו מייל בצירוף שם מלא, מס' זהות וצילום מסך לכתובת 

 

 

     בהצלחה 

https://wa.me/972547379753
https://forms.gle/WtbdpmKKmnj2y6CK9
mailto:techrequest@hac.ac.il
mailto:orbit@hac.ac.il
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