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פורטל תלמידים

הזדהות
הרשמה

• אימות זהות

• פרטי קשר

• אימות טלפון נייד

• סיום



אם הנכם רשומים לפורטל לחצו על כבר נרשמתי

להזדהות בפורטל לחצו על כניסה

ניתן להזדהות בפורטל באמצעות שתי אפשרויות

אפשרות ראשונה: הקלידו קוד משתמש וסיסמה ולחצו על כניסההזדהות

SMS אפשרות שנייה: הקלידו מספר תעודת זהות ולחצו על שלחו לי
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אם אינכם רשומים לפורטל לחצו על אני רוצה להירשם

תגיעו למסך רישום משתמש – למסך זה ישנם ארבעה שלבים:

4 3 2 1

סיוםאימות טלפון נייד פרטי קשר אימות זהות

1. אימות זהות – מלאו את פרטיכם האישיים

מלאו את הפרטים

סמנו V בריבוע אני לא רובוט

סמנו V בריבוע

1

2

3

לחצו על המשך
4

הרשמה
4 3 2 1

סיוםאימות טלפון נייד פרטי קשר אימות זהות

לא ניתן לאמת זהות זו: אחד הפרטים שגוי

שימו לב!
• במידה ומופיעה הודעת שגיאה זו, וודאו כי הפרטים שהקלדתם נכונים.

• במידה והנפקתם תעודת זהות ביומטרית חדשה, וודאו כי אתחלתם אותה
   מול רשות האוכלוסין לאחר שיתבצע אתחול של ת.ז יהיה ניתן להירשם לפורטל.

2. פרטי קשר – מלאו את פרטיכם האישיים

1מלאו את הפרטים

לחצו על המשך
2

• הפרטים אותם תזינו בשלב זה, הנם הפרטים שישמרו במערכת 
   ואליהם ישלח קוד האימות לביצוע סיום תהליך ההרשמה

.SMS ובעתיד כאשר תנסו להיכנס למערכת באמצעות   
• במידה ותרצו לעדכן את הפרטים בעתיד יש לפנות למרכז שירות ומידע ארצי 6552*

שימו לב!



אם אינכם רשומים לפורטל לחצו על אני רוצה להירשם

תגיעו למסך רישום משתמש – למסך זה ישנם ארבעה שלבים:

4 3 2 1

סיוםאימות טלפון נייד פרטי קשר אימות זהות

1. אימות זהות – מלאו את פרטיכם האישיים

מלאו את הפרטים

סמנו V בריבוע אני לא רובוט

סמנו V בריבוע

1

2

3

לחצו על המשך
4

הרשמה
4 3 2 1

סיוםאימות טלפון נייד פרטי קשר אימות זהות

לא ניתן לאמת זהות זו: אחד הפרטים שגוי

שימו לב!
• במידה ומופיעה הודעת שגיאה זו, וודאו כי הפרטים שהקלדתם נכונים.

• במידה והנפקתם תעודת זהות ביומטרית חדשה, וודאו כי אתחלתם אותה
   מול רשות האוכלוסין לאחר שיתבצע אתחול של ת.ז יהיה ניתן להירשם לפורטל.

2. פרטי קשר – מלאו את פרטיכם האישיים

1מלאו את הפרטים

לחצו על המשך
2

• הפרטים אותם תזינו בשלב זה, הנם הפרטים שישמרו במערכת 
   ואליהם ישלח קוד האימות לביצוע סיום תהליך ההרשמה

.SMS ובעתיד כאשר תנסו להיכנס למערכת באמצעות   
• במידה ותרצו לעדכן את הפרטים בעתיד יש לפנות למרכז שירות ומידע ארצי 6552*

שימו לב!



3. אימות טלפון נייד
     תשלח אליכם הודעת SMS עם קוד האימות

4. סיום
     יישלח אליכם מייל לכתובת מייל אותה הזנתם בשלב פרטי קשר,

     במייל יופיעו שם המשתמש שלכם וסיסמה.

• ניתן לשנות את מספר הטלפון שהקלדתם בסעיף הקודם ע"י לחיצה על חזור
שימו לב!

1
הזינו את קוד האימות במערכת

לחצו על המשך
2


