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 TOKENSתיעוד סוגי 
 

 
 רקע כללי

 
מוצרים המחוברים למערכת ההזדהות האחידה זכאים לקבל בתהליך ההזדהות  מידע על המשתמש שהזדהה לצרכי הפעלה והרשאות. המידע 

 לסוג המערכת וייעוד המערכת.  בהתאם על המשתמש מאוגד בחבילות מידע, להלן טוקן. הטבלה המצורפת מציגה את סוגי הטוקן 
 
 
 דוגמאות תיאור ייעוד סוג טוקן 

טוקן מצומצם המכיל  טוקן ברירת מחדל מצומצם 1
מספר מאפיינים 

מצומצם שאינו מידע 
 מוגן 

 סביבת זום )ענן(

מידע מוגן  2
 )מספר זהות(

טוקן המיועד 
לספקי שירות להם 

התקשרות עם 
ו/או  המשרד 

 מערכת משרד

טוקן מלא המכיל 
מידע כולל על 

 שאינו מוגןהמשתמש 

 מכרז התוכן, מכרז ניהול פדגוגי

מידע  3
)מספר  כללי 
זהות 

 מעורבל(

טוקן המיועד 
לספקי שירות 

 חיצוניים

טוקן המכיל רשימת 
מאפיינים בהתאם 

לאישור אבטחת 
 מידע )זהות מעורבל(
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מידע  מצומצם דוגמא מקור נתונים סוג שדה תיאור  שם השדה בטוקן

מוגן 

)מספר 

 זהות(

מידע 

)מס כללי 

פר זהות 

 מעורבל(

             מאפייני משתמש

Name   מספר

זהות + 

 סוג זהות 

 ספרות 10

 

 0123456789 חינוךשל משרד המרשם מערכת 

1552345678 

      

Zehut   מספר

   זהות

  V    123456789 מערכת מרשם של משרד החינוך ספרות 9

Guid  זהות

 מוצפנת

מרשם של משרד החינוךמערכת  ספרות  10  1003106405 

 

V   V 

SurName שם פרטי 

 בעברית

 V  V  V יאיר מערכת מרשם של משרד החינוך מחרוזת

GivenName  שם

משפחה 

 בעברית

 V  V  V כהן מערכת מרשם של משרד החינוך מחרוזת
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DisplayName  שם מלא

 לתצוגה

 בעברית

 

 יאיר כהן מערכת מרשם של משרד החינוך מחרוזת
 

  

           מאפייני תלמיד

IsStudent   תלמיד

 כן/לא
Yes/NO  שדה מחושב , במידה ומופיע סמל

, אם אין  Yמוסד לתלמיד , הערך יכיל 

 Nסמל מוסד מוסד לתלמיד הערך יכיל 

Yes/NO V  V  V 

StudentMosad 270041 מצבת תלמידים ספרות   סמל מוסד V 

לא 

תיא מועבר

)שם  ור

 המוסד(

 V  V 

StudentKita  קוד

כיתה/שכ

 בה 

 V  V   6 מצבת תלמידים (1-14)

StudentMakbila  2 מצבת תלמידים (2ספרה ) מקבילה   V  V 

shibutznosaf                  

     

סמל 

מוסד 

שיבוץ 

 נוסף

המכיל 

 V  V   [112409:6,1]3 מצבת תלמידים ספרות
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כיתה 

 ומקבילה

shemmishpachakinui   שם

משפחה 

כינוי 

)עברית/ע

רבית/אנג

 לית(

 V  V    מצבת תלמידים מחרוזת

shemnosafkinui            

                     

שם נוסף 

 כינוי 

 V  V   דוד מצבת תלמידים מחרוזת

Shempratikinui 

 

שם פרטי 

 כינוי

 V  V   יאירוש מצבת תלמידים מחרוזת

IshurHorim  

 

אישור 

 הורים 

קוד  -ספרות 

טבלת  אישור 

אישור הורים 

מצבת 

 תלמידים

 V  V   וכו' 11,  13 מצבת תלמידים

            מאפייני בעל תפקיד

COMPLEXORGROLES  שרשור של

קודי 

תפקיד 

סוג ישות ב

 IDM  - VIEW  בעלי תפקידים

 מאוחד מכלל מערכות המשרד

667[mosad: 
189084],1[mosad:390153],667[
Mosad&Mutav:189084],1[Mosa
d&Mutav:189084],732[Maarech
et_hinuch:99999999] 

 

V 

 

V V 
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+ סמל 

 ישות

 

שיוך בין 

התפקיד 

 למוסד

 

SimpleRole  שרשור של

קודי 

 תפקיד

 IDM  - VIEW  בעלי תפקידים
 מאוחד מכלל מערכות המשרד

667  , 1 ,6  
 

V V 

Yeshuyot  שרשור של

 סמלי מוסד 
 IDM  - VIEW  בעלי תפקידים

 מאוחד מכלל מערכות המשרד
189084,189084 

 
V 

ייתכן 

יותר 

ממוסד 

 אחד

V 


