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 מדריך למשתמש
 SMSמשרד החינוך בעזרת ל לגישה מרחוק 

 
 לפנילפעול לפי ההנחיות המופיעות מטה, יש ,  Windows 7במחשבים בהם מותקנת מערכת הפעלה 

 למשרד התחברות מרחוקהתחלת התהליך ל

 
 (Control Panel) יש להיכנס ללוח הבקרה

 
 

 ברמת "קטגוריה" כמו בצילום הבא:מציגה את הסמלים  Windows 7הערה: ברירת המחדל של 
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דו ים, ע"י לחיצה על תיבת הבחירה לצ*** באפשרותך להציג את הסמלים כסמלים קטנים/סמלים גדול
 את האופציה המתאימה לך.לבחור והשמאלי של "הצג כ" 

 
 במידה ובחרת להציג את המסך כסמלים קטנים, המסך יוצג כדלקמן:

 
 

 (User Accounts) "חשבונות משתמשים"יש ללחוץ על 

 
 (Change user account control settings) "שנה הגדרות של בקרת חשבון משתמש" ללחיצה ע
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 יוצג לפניך המסך הבא:

 
 

 .את הסמן לרמה הנמוכה ביותר ובסיום יש ללחוץ "אישור"במסך זה יש להוריד 
 

.ךבסיום, יש לבצע הפעלה מחדש למחשב
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 SMSכניסה לסביבת העבודה של משרד החינוך בעזרת 
 
 
 הפעל את הדפדפן. 1

 
 http://www.education.gov.il/access ס את הכתובת הבאה:ינהכיש ל . 2
 
 של או"ח יתקבל מסך. 3

 
 "SMSץ על "התחברות באמצעות ולחיש ל.4
 
 
  

 
 
 את מספר תעודת הזהות שלך באופן הבא: זיןהיש ל " שם משתמש"בשדה .5

999999999@gov.il 
 

 .ספרות 7ז. באורך של "ספרות, שני אפסים במקרה והת 8באורך של  ז"יש צורך לציין אפס במקרה והת 

 
 
 

http://www.education.gov.il/access
mailto:999999999@gov.il
mailto:999999999@gov.il
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 ץ על "כניסה"וחלול הסיסמא הקבועה במשרד יש להכניס אתבשדה סיסמא  .6
 

 
 
 ימותלטלפון הנייד ובו יופיע קוד א SMSבשלב הזה ישלח . 7
 

 
 
 
 לצורך התחברות למשרד Check pointבשלב הבא תבוצע התקנה אוטומטית של רכיבי . 8
 
 

 

הזן כאן את 
 הקוד שקיבלת
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 Check point deployment shell – Installיתקבל מסך המבקש לבצע התקנה של 

 

 
 
 " כדי להתקיןINSTALLיש ללחוץ על ". 9
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 " INSTALLיש ללחוץ על ". 11
בעבר יש  Citrixבמידה ובוצעה התקנה של . וחד פעמי התקנה ראשוניתהליך  מסך זה הינוהערה:  

 .13לעבור לסעיף 
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 "RUNיש ללחוץ על " .11

 

 
 

 "INSTALLיש ללחוץ על ". 12
 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל תקשוב ומערכות מידע

 חטיבה: תכנון אסטרטגי     
                                                                                        

 
 02-5602590פקס:      02-5602551ם ,  טלפון: -י 29רח' שבטי ישראל  

 http://www.education.gov.ilאתר משרד החינוך: 
     ilhttp://www.gov.אתר הממשלה: 

 13 מתוך 9 עמוד                                                                   
 

 

 
 

 כדי לראות שההתקנה בוצעה בהצלחה ...
 

ו ( והסיסמה של אותו משתמש, כמkl574בשלב הבא יש להזין שם משתמש כמו במשרד )לדוגמא . 13
 במשרד
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 :מערכות אליהן הינך מורשה לפי הדוגמא שלהלןה יוצגו לפניךבשלב זה . 14

 

 
 

 המסך הבא:לפניך  המערכות אליהן הינך מורשה, יפתחלחיצה על אחת ב  .15
 

 
 נבחר באחת האפליקציות . נא לשים לב שישנן כמה אינדיקציות לכך שהאפליקציה עולה.

 OFFICE -הרשאות ל
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  שבו כתוב אינדיקציה ראשונה היא החלוןStarting הופעלה, שאומר לנו שהאפליקציה. 

 
  לפעמים ייתכן שהחלון יהיה מוחבא מאחורי החלונות הפתוחים. במקרה כזה, אנחנו נראה את

 :בסרגל הכלים התחתון האייקון הבא
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  citrixדרך מערכת   Microsoft Outlookנוהל הגדרת תיבת הדואר עם 

 
 

 . שלמת כל השלבים הקודמיםה***ביצוע הנוהל רק לאחר 
 

  .התיבה לפי הנוהל הבאתידרש להגדיר  outlook-שלך ל בהתחברות הראשוניתרק שים לב, 

 תיפתח התיבה שלך באופן אוטומטי.  outlook -לאחר מכן בכל הפעלה של ה
 
 

 לחץ על "אישור" הבא  המסךיפתח 
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 "סיוםללחוץ על " ישבמסך זה 

  

 
 
 

 תיפתח הותיבת הדואר אלקטרוני שהוגדר וץ על "סיום"ולאחר מכן יש ללח

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 !!! הצלחהב 
 

 כתבה: שרית דניאל
 צוות הטמעה במטה

 1.0.0גירסה: 


