
ברוכים  הבאים

ג"שנת הלימודים תשפאוניברסיטת חיפה 

הדרכת היכרות לסגל האקדמי

....מיד מתחילים 



ברוכים  הבאים

ג"שנת הלימודים תשפאוניברסיטת חיפה 

הדרכת היכרות לסגל האקדמי



! ברוכים הבאים לאוניברסיטת חיפה

בהדרכה זה נסקור חלק גדול מהמערכות הממוחשבות באוניברסיטה 

הגישה

אופן ההזדהות

איך לקבל מידע או סיוע במידת הצורך...ו



...שנייה לפני שנתחיל תרשו לנו להציג את עצמנו 

ITמדור תמיכה והדרכות מרכז שירות ותמיכה לסגל

אגף מחשוב ומערכות מידע  

מחלקת שירות ובקרה  



מחשובמידע בנושאי אתרי 

מרכז שירות ותמיכה

: ♥ שימו http://staff-hc.haifa.ac.il/he-מרכז שירות ותמיכה לסגל 
הזדהות  אתר המצריך 

באמצעות פרטי מערכת  

SSO .

מדריכים וסרטוני הדרכה קצרים , הסברים, באתרים אלו תוכלו למצוא מידע

http://mina-hc.haifa.ac.il/he-מרכז תמיכה -( הזנת ציונים)מינה 

http://staff-ihc.haifa.ac.il/he-מרכז מידע פנים ארגוני לסגל 

http://staff-hc.haifa.ac.il/he
http://mina-hc.haifa.ac.il/he
http://staff-ihc.haifa.ac.il/he


:הבאותלפנות אלינו באחת הדרכים סיוע תוכלו אם ברצונכם לקבל 



טופס פתיחת קריאה
טופס פניה< --שירותי מחשוב < --סגל ומנהל < --אתר האוניברסיטה 

:  מוקד טלפוני 
( .52609פנימי )1שלוחה , 04-8240609–. טל

.8:00-20:00' ה-'א–שעות פעילות 

:  )*(קבלת קהל 
,  700-קומת ה , בניין ראשי

.8:00-16:00', ה-'א:שעות פעילות . 727/1. ח

קביעת תור מראש מול מוקד התמיכהתתקיים באמצעות הקהל קבלת )*(

(מוקד תמיכה)מרכז שירות ותמיכה לסגל 

האוניברסיטה  ומערכות הליבה של  SAPלנושאיITתמיכה והדרכות מדור 
.(מערכות הוראה/ פורטלים )

קריאהטופס פתיחת 
פניהטופס < --שירותי מחשוב < --סגל ומנהל < --האוניברסיטה אתר 

:ל"פנייה בדוא

אגף מחשוב ומערכות מידע  –מדור הדרכות 

sapsupp1@univ.haifa.ac.il

:הודעה קולית
מיועדת להשארת  השלוחה (. 52609פנימי )2שלוחה , 8240609–. טל

.הודעות קוליות בלבד

.08:00-15:30' ה-'א–שעות פעילות 

ITמדור תמיכה והדרכות 

https://lime.haifa.ac.il/index.php/994933?newtest=Y&lang=he
https://lime.haifa.ac.il/index.php/264245?newtest=Y&lang=he
mailto:sapsupp1@univ.haifa.ac.il


מתאמי המחשוב של הפקולטות

לכל פקולטה באוניברסיטה ישנם מתאמי מחשוב 

.'התקנות וכד, ציוד מחשוב, אשר אמונים על טיפול וסיוע בתקלות מחשוב

בעת פנייה לבקשת סיוע יש לפנות ראשית למתאם המחשוב

.שיוכל לסייע או להנחות אתכם בפנייה לגורם המתאים



Uh-Safe



הגישה למערכות הממוחשבות באוניברסיטה  



?מה חשוב שתכירו 

SSOמערכת סיסמה אחידה •

(למידה מתוקשבת/שער הוראה)Moodleמערכת שיעורים מתוקשבים •

ZOOM-למידה מקוונת באמצעות ה•

פורטל יישומי הסגל•

פורטל המחקר  •

להפקדת שאלון וטופס הנחיות  Uh-Safeמערכת •

מערכת ייעודית לניהול הישגים–מערכת מינה •

דואר אלקטרוני•

גישה למשאבי האוניברסיטה מחוץ לקמפוס•

רשת אלחוטית בקמפוס•

(חנות תוכנות)תוכנות בהסכמים מיוחדים •

כיתות מחשב•



SSO(Single Sign On)מערכת הזדהות אחידה  

SSO(Single Sign On)מערכת סיסמה אחידה 

:תחתיה את המערכות הבאותהמאגדת מערכת הזדהות היא 

פורטל יישומי סגל 

פורטל המחקר

גישה למשאבי האוניברסיטה מחוץ לקמפוס

(Moodle)הוראה מתוקשבת /שער למידה

Uh-Safeמערכת להפקדת בחינות

מערכת ייעודית לניהול הישגים–מינה 



SSOמערכת סיסמה אחידה 

SSO(Single Sign On)פרטי מערכת 

(.ספרות9)מלא . ז.ת' מס:שם משתמש 

י  "ניתן לבצע שינוי סיסמה באופן עצמאי ע, במידה וישנה בעיה בעת כניסה לפורטל

".איפוס סיסמה"לחיצה על הקישור 

: אופנים 2–איפוס הסיסמה אפשרי ב 

מסרון לטלפון נייד המוגדר במערכות האוניברסיטה.

קבלת מייל לכתובת המייל המוגדרת במערכות האוניברסיטה.

SSO.מערכת סיסמה אחידה : מידע נוסף על המערכת תוכלו למצוא בקישור הבא

https://sspr.haifa.ac.il/sspr/public/forgottenpassword
https://staff-hc.haifa.ac.il/he/article/%D7%94%D7%96%D7%93%D7%94%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-sso-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C-%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%9C-moodle


מחקר והוראה  , מערכות בשירות הסגל



Moodleמערכת 

.הינה מערכת המכילה את הקורסים המתוקשבים בקמפוסMoodleמערכת 

.הרצאות מוקלטות ואף לקיים בחינות מקוונות, מאמרים, ניתן להעלות חומרי לימוד נלווים

ניתן לפנות ליחידה ללמידה מתוקשבת  , לפרטים בנושא בניית קורס מתוקשב

(.58253פנימי )04-8288253/ ( 528053פנימי )04-8288053. בטל

(למידה מתוקשבת/שער הוראה) Moodleמערכת שיעורים מתוקשבים

online.haifa.ac.il: מידע נוסף תוכלו למצוא בקישור הבא

!כדאי לדעת 

מערכת המבחנים המקוונים של האוניברסיטה הנמצאים  
מצריכים התחברות מחוץ לקמפוס  Moodleבמערכת 

http://online.haifa.ac.il/
http://online.haifa.ac.il/


Zoomהוראה מקוונת באמצעות  

Moodle. -מאפשרת לקיים שיעורים מקוונים בשידור חי דרך מערכת ה  ZOOMמערכת  

.כשהמרצה והסטודנטים נמצאים כול אחד בביתו, הרכיב מדמה כיתה וירטואלית

.ניתן בכל סמסטר לסגל ההוראה שמלמד בפועל ולסגל אקדמי בכירZoomרישיון לתוכנת -

.Moodleנעשה דרך מערכת Zoomפתיחת השיעור באמצעות תוכנת -

zoomlesson.haifa.ac.il: ניתן למצוא בקישור הבא, לרבות סרטון הדרכה ומדריכים, את כל המידע

שמיועד לפניות של סגל ההוראה   WhatsAppלרשותכם מספר

(.ייענולא שיחות ). בלבדWAמיועד לפניות הטלפון . בלבדהוראה מרחוק בנושא 

Zoomתוכנת 

http://zoomlesson.haifa.ac.il/


הצהרת  , שוניםחות "דו, מידע על קורסים ובחינות, פרטים אישיים: כגון, בפורטל הסגל קיים מידע אישי של חבר הסגל

...ועוד( 'בקשה לשבתון וכד, נסיעה מתקציבי מחקר, ב"קקמ)מילוי טפסים , ימי מחלה

: בכדי לגשת לפורטל הסגל יש לגשת ל

(פורטל)יישומי סגל <--מערכות בשירות הסגל < --שירותי מחשוב לסגל < --" סגל ומינהל"< --אתר האוניברסיטה 

:  ורצוי מומלץ 
(.ל"כתובת דוא/ טלפון נייד ' מס)בדקו ועדכנו את פרטיכם האישיים שנמצאים בפורטל 

הסגלפורטל יישומי 

פורטל יישומי הסגל

http://adm.haifa.ac.il/irj




פורטל המחקר

ב"וקקמפורטל המחקר 

פורטל המחקר הינו כלי המאפשר לחוקרים לעדכן ולהתעדכן במידע מרשות המחקר ואל רשות המחקר 

.  כנסים ואירועים רלוונטיים, (הזדמנויות)בנושאים הקשורים לקולות קוראים 

.חוקרים אשר להם מענקים פעילים יוכלו להתעדכן גם בניהול התקציב השוטף

.הגישה לפורטל המחקר אפשרית רק עבור מי שהוגדר ברשות המחקר כחוקר

יוכלו לצפות בתקציב  (בינלאומייםקשרי מדע קרן )ב"קקמחברי סגל אשר ברשותם גם חשבון ! כדאי לדעת

. השוטף של הקרן דרך פורטל המחקר

לתחומי  כדי לקבל מידע רלוונטי את הפרופיל האישילעדכן בעת כניסה לפורטל החוקרים: מומלץ ורצוי 

.העניין שלכם

: בכדי לגשת לפורטל המחקר יש לגשת ל

< --מערכות בשירות מחקר והוראה < --שירותי מחשוב לסגל <--" סגל ומינהל"< --אתר האוניברסיטה 

".פורטל המחקר"

.פורטל המחקר: מידע נוסף נמצא בקישור הבא

https://gm.haifa.ac.il/researcher/index.html
https://staff-hc.haifa.ac.il/he/article/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8


נתוני מענקים של 

רשות המחקר

נתוני קרן קשרי  

מדע בינלאומיים



Uh-Safe

Uh-Safe  הינה מערכת אינטרנטית דרכה מפקידים באוניברסיטת חיפה את שאלון הבחינה

.ואת טופס ההנחיות באופן נוח ומאובטח

/https://uh-safe.haifa.ac.il: מידע נוסף על המערכת נמצא בקישור הבא 

להפקדת שאלון וטופס הנחיות–Uh-Safeמערכת 

https://uh-safe.haifa.ac.il/


(הזנת ציונים)מינה 

מערכת ייעודית לניהול הישגים–מינה 

.המערכת הרשמית להזנת ציונים באוניברסיטההיא מערכת מינה 

באופן מקוון  , ומאפשרת הזנת ציונים, לסגל ההוראהמינה היא מערכת מקוונת המיועדת 

.ופשוט

ישירות לאפליקציה  , לכל סטודנט, ציוני בחינות וציונים סופיים נעשית באופן אישיהפצת 

.  ופורטל הסטודנטים

!!!כדאי לדעת

.למערכת מינהMoodleקיים ממשק להעברה יזומה של ציוני מועדי בחינה ממערכת •

.למערכת מינה Moodleקיים ממשק אוטומטי לילי להעברת ציוני רכיבי ציון ממערכת •

http://mina.haifa.ac.ilהגישה למערכת דרך אתר 

.ט'תמיכה למערכת מינה ניתנת גם באמצעות הצ

.9:00-16:00עד חמישי בין השעות בימים ראשון 

http://mina.haifa.ac.il/


 http://mina-hc.haifa.ac.ilמרכז תמיכה–מינה 

.עדכונים ועוד, נפוצותשאלות , מדריכים, הסברים, באתר המידע של מערכת מינה ניתן למצוא סרטונים

.  רצויהבשורת החיפוש או הכנסו לקטגוריה שאלה /חיפושכתבו מילת 

http://mina-hc.haifa.ac.il/


דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני

. Office 365שנמצא בענן Univל "עבור כל איש סגל נפתח אוטומטית חשבון דוא

:  Web-באמצעות ה  Exchange-ניתן לגשת לחשבון ה 

".Office365דואר אלקטרוני "< --שירותי מחשוב לסגל < --" סגל ומינהל"< --אתר האוניברסיטה 

חינוך ניתן לקבל באמצעות פניה למתאם המחשוב / בפקולטות מדעי החברה פקולטטיל "חשבון דוא

.הפקולטתי

.חשבון דואר אלקטרוני: מידע נוסף תוכלו למצוא בקישור הבא

https://outlook.office365.com/
https://staff-hc.haifa.ac.il/kb/he/article/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%90%D7%9C


גישה למשאבי האוניברסיטה מחוץ לקמפוס

גישה מחוץ לקמפוס

אתרים חסומים מחוץ לקמפוס

סביבת האוניברסיטה/ גישה למחשב משרדי 

:מידע נוסף תוכלו למצוא בקישורים הבאים

.לקמפוסאפשרויות ההתחברות מחוץ ריכוז -

.לקמפוסלספרייה מחוץ התחברות -

.התחברות למחשב אישי במשרד-

יש למלא  , סביבת האוניברסיטה/ בכדי לקבל גישה למחשב משרדי 

(.נט-קמפוס)נמצא בפורטל הארגוני הטופס.VPN–טופס בקשה ל 

מתאם המחשוב של היחידה יימלא את הטופס  

.לאחר ביצוע הגדרות מתאימות למחשב המשרדי

:  הבאיםלבצע את השלבים לגישה יש . הספרייה חסומים לגישה מחוץ לקמפוסהמידע של מאגרי 

"התחברות מהבית"<  --" ספרייה"< --http://www.haifa.ac.ilהבית של האוניברסיטה  אתר 

.SSOפרטי מערכת להזין את יש , במסך המתקבל, לאחר בחירת המערכת הרצויה

https://staff-hc.haifa.ac.il/kb/he/article/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1
https://staff-hc.haifa.ac.il/kb/he/article/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1
https://staff-hc.haifa.ac.il/kb/he/article/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1#article-anchor-2
http://campusnet.haifa.ac.il/Forms/spForms/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=/Forms/spForms/VPN/Forms/template.xsn&DefaultItemOpen=1
http://www.haifa.ac.il/
https://stud-hc.haifa.ac.il/kb/he/article/%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-google-scholar


Wi-Fi

רשת אלחוטית בקמפוס

:רשתות אלחוטיות 3בקמפוס ניתן לקלוט 

AirCarmelרשת 

רשת חופשית שאינה דורשת  

הגדרות או הזדהות  

Eduroamרשת 

הדורשת הזדהות ראשונית והגדרות  רשת 

.במכשיר הנייד

<<<.ז.ת>>>haifa.ac.il@:משתמש שם 

SSOסיסמת כניסה למערכת :סיסמה 

.בקמפוסרשת אלחוטית : מידע נוסף תוכלו למצוא בקישור הבא

HuAirPortרשת 

.  בעיר התחתיתבקמפוס רשת הפרוסה 

לרשת יש צורך בסיסמה  להתחברות 

.אותה ניתן לקבל מצוות הקמפוס

https://staff-hc.haifa.ac.il/kb/he/article/%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1


תוכנות

תוכנות בהסכמים מיוחדים

תשלום עבור , איש סגל רשאי לרכוש תוכנות אשר נמצאות בהסכמי האוניברסיטה

: התוכנות ניתן לבצע באמצעות 

תשלום באשראי•

.SAP–במערכת ה ( שיריון)STOי הזמנה פנימית "הורדה מסעיף תקציבי ע•

http://appstore.haifa.ac.il: חנות התוכנות המקוונת נגישה בכתובת 

.מחשובחנות מקוונת לתוכנות ושירותי : מידע נוסף תוכלו למצוא בקישור הבא

Office 365

.  Office–כל איש סגל רשאי להוריד את חבילת ה , Microsoftבמסגרת הטבה של חברת 

(.Univמייל )להורדת החבילה יש להצטייד בפרטי חשבון המייל האוניברסיטאי 

.Office 365הטבת : מידע נוסף תוכלו למצוא בקישור הבא

http://appstore.haifa.ac.il/
https://staff-hc.haifa.ac.il/kb/he/article/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91
https://staff-hc.haifa.ac.il/kb/he/article/%D7%94%D7%98%D7%91%D7%AA-office-365


כיתות מחשב בקמפוס

.ברחבי הקמפוס פזורות כיתות מחשב

(.  500–קומת ה )ממוקמות בבניין הראשי רוב הכיתות 

NetSupportבכיתות תוכלו למצוא את מערכת ההשתלטות  

המאפשרת כלים רבים ומגוונים בכל הנוגע לניהול מחשבי הסטודנטים  

.  בעת קיום שיעור בכיתות המחשבים

.566-568חדרים , 500–קומת ה , אחראי כיתות מחשב נמצא בבניין ראשי

.בקמפוסובקתות מחשבים כיתות -:     מידע נוסף תוכלו למצוא בקישורים הבאים

.בקמפוסהמחשבים פריסת -

מידע לעבודה בעמדות מרצה בכיתותדף -

מחשבכיתות

קיימת אפשרות לשימוש בכיתה 

היברידית מהקמפוס להוראה  

משולבת פרונטלית ומקוונת 
Zoomבשימוש תוכנת 

https://staff-hc.haifa.ac.il/kb/he/article/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A7%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1
https://staff-hc.haifa.ac.il/kb/he/article/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1
https://staff-hc.haifa.ac.il/kb/he/article/%D7%93%D7%A3-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%94-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA


כיתות מחשב בקמפוס

, כדי לתתהוקמו  (Virtual Computer Class)הווירטואליות כיתות המחשב 

סביבת עבודה נוחה בה ניתן  , לסטודנטים וסגל ההוראה של אוניברסיטת חיפה

.ייחודיות גם ממחשב מרוחקללמד ולתרגל באמצעות תוכנות 

עם תרגיל מקוון  ZOOMניתן לשלב שימוש בשיעור מקוון באמצעות תוכנת 

.בכיתה וירטואלית

 Client-והתקנת ה, הזמנת הכיתות, מידע נוסף אודות השימוש בכיתות

כיתות המחשב הווירטואליות: בקישור הבא למצוא תוכלו במחשב 

מחשב וירטואליותכיתות

https://staff-hc.haifa.ac.il/kb/he/article/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA


"הודעות אגף מחשוב"ל מ"הדרכות ייעודיות בנושאים הבאים יפורסמו בהודעת דוא

ההוראה בשנת הלימודים  אופן •

Moodle-ושימוש בZoomבמערכת שימוש , היברידיותכיתות )•

וירטואליות  כיתות •

(ציונים)מינהמערכת •

חשוב לדעת 

הדרכות



לסיום

ובהצלחהתודה 

אגף מחשוב ומערכות מידע


