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 Moodle במערכת לשימוש סטודנטיםל הנחיות

 

  Moodleההזדהות בכניסה למערכת 

https://moodle.technion.ac.il/ 

 

 הנה באמצעות הפרטים הבאים:

 ספרות(  9מספר הזהות ) :משתמש שם

 ספרות שקיבלת במייל( 8)קוד של  הקוד הסודי שלך: סיסמא

 

 במידה ולא קיבלתם / אינכם יודעים מהו הקוד הסודי שלכם:

 בדקו בתיבת הדוא"ל האם המייל עם הקוד האישי הגיע לתיקיית דואר זבל. .א
 .הקוד לשחזור לרכז פנו אנא – במידה ולא מצאתם .ב

 

 .Moodleאין הכרח לפתוח מייל טכניוני לצורך כניסה ראשונית למערכת ה 

 

  

https://moodle.technion.ac.il/


 טכניוני מחשב חשבון לפתיחת הנחיות

 

  ,שלום

עם קבלתך ללימודים במסגרת היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ ע"ש עזריאלי, עליך 

 לפתוח חשבון מחשב טכניוני.

 .account-newלצורך פתיחת חשבון יש להיכנס לקישור 

 בישום זה, באפשרותך לקבוע לעצמך שם חשבון וסיסמה כרצונך.

או קוד זמני  ספרות( והקוד הסודי שלך 9הזהות )שום : ע"י מספר יההזדהות בכניסה לי

  המורכב מספרות ואותיות אשר נשלח למייל אחרי השלמת תהליך הרישום.

 לתשומת ליבך: 

אלקטרוני במחשב  החשבון תיוצר עבורך כתובת דוארכפועל יוצא של פעולת פתיחת  .1

 הטכניון.

תהיה כתובת הדואר  dugma: אם שם החשבון שבחרת לעצמך הוא לדוגמה

  dugma@campus.technion.ac.ilהאלקטרוני שלך 

 http://mail.campus.technion.ac.ilדואר אלקטרוני בטכניון אפשר לקרוא בקישור  .2

 dugma@campus.technion.ac.ilשום : בעזרת שם החשבון: יההזדהות בכניסה לי

 והסיסמה שקבעת לעצמך. 

 מלץ להגדיר העברה לתיבת הדואר העיקרית שלך. בעת הכניסה למייל הטכניוני מו .3

4. 

 

 

 , Helpdeskבכל בעיה בנושא הנ"ל ניתן לפנות למדור תמיכה ע"י פתיחת קריאה ב 

 .19:30עד  7:30ה' -בימים א' 04-8295600או בטלפון 

 

בקישור הבא ניתן לשחזר את הקוד הסודי באופן עצמאי ולקבלו לטלפון  חשוב!

 הסלולרי האישי

bin/newuser/newuser.pl-https://techwww.technion.ac.il/cgi 
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 נפוצות בעיות

 הערות פעולה מצב

 הודעה קיבלתם לא

 הנחיות עם ל"בדוא

 טכניוני חשבון ליצירת

 אישי סודי וקוד

 חיפוש בתיבת דואר הזבל .א

 לשחזור הקוד ת לרכז פנייה .ב

 

 להיכנס מצליחים אינכם

 /Moodle  למערכת

שכחתם את הסיסמה/ 

אינכם מצליחים להיכנס 

למרות  Moodleלמערכת 

 שהצלחתם בעבר

 ההנחיות לפי Moodle במערכת סיסמה איפוס

 :)רק במקרה שפתחתם דוא"ל טכניוני( הבאות

 ההזדהות בתיבת?" סיסמה שכחת" לחצו 

 Moodle של הבית עמוד של

 משתמש שם בשדה הזינו שיפתח בדף 

 ולחצו( ספרות 9) שלכם ז"ת' מס את

 "חפש"

 שלכם הטכניוני לחשבון ל"דוא הודעת תשלח

 (דקות 30 ל תקפה) סיסמה לאיפוס קישור המכילה

 

 :ל"בדוא Moodle מערכת לתמיכת פנייה או

l@listserv.technion.ac.il-support-moodle 

 לוודא חשוב

 הפנייה לפני

 :לתמיכה

 

 חשבון הוגדר*

 טכניוני מחשב

 להנחיות בתאם

 למעלה

 הסודי הקוד*

 מאומת

 

 לפתוח מצליחים אינכם

 טכניוני מייל חשבון

 מחשוב אגף – תמיכה למדור פנייה

 048295600. טל

http://cis.technion.ac.il/support/ 

 

 חשבון לפתיחת מדריך"ב לקבל ניתן נוסף מידע

 :כאן" משתמש

http://cis.technion.ac.il/central-

services/email-technion-servers/central-

server-computer-accounts/ 
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