
 

 

 365התחברות לענן           

 .(30.8.2020)החל מה 

 של תל אביב:  365להתחברות לענן 

   edu.gov.il-tlv לאתר ו היכנס .1

באתר זה יש לבצע הזדהות ע"י פרטי ההזדהות האחידה של משרד החינוך ולאחר ההזדהות תכנסו  .2

 .365לענן העירוני 

 
 

 דרכים להזדהות: 2ישנן 

או מוקד התמיכה  אותם ניתן לקבל דרך מזכירות ביה"ס -)בצד ימין( באמצעות משתמש וסיסמה .1

 073-3983960* או  6552 -של משרד החינוך

" , SMSמזינים מספר ת.ז  ולוחצים על "שלחו לי  –)בצד שמאל ( הזדהות באמצעות מספר ת.ז  .2

בהודעה לנייד. במסך שיפתח תזינו את הקוד שקיבלתם ותגיעו קוד  לאחר מספר רגעים תקבלו

 .365לענן העירוני 

 
 

 שאלות נפוצות:

 

 ?אם אין לי שם משתמש וסיסמה למי פונים 

או לנסות להתחבר באמצעות מספר 0* 6552בטלפון של משרד החינוך  הסיסמאותניתן לפנות למוקד 

 ת.ז

  יש לי משתמש פרטי הזדהות של משרד החינוך והם עובדים באתרים אחרים אבל לא מצליח

 העירוני? 365להתחבר ל 

תלמיד במצבת תלמידים החדשה ומורה  –וודא תחילה מול המזכירה שהנך מוזן במערכת יש ל

 במנבסנט.

 לאליה עזרא לקבלת סיוע. בלבדבמידה וכן יש לפנות דרך רכז התקשוב או האסיסטנט 

 ?איני עובד משרד החינוך, ניסיתי להתחבר באמצעות ת.ז וזה לא עבד מה עלי לעשות 

 *6552או פני למוקד סיסמאות של משרד החינוך בטלפון מספר ת.ז  לאחר ניסיון התחברות באמצעות

 לאליה עזרא לקבלת סיוע. בלבדיש לפנות דרך רכז התקשוב או האסיסטנט 

 

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/TrainingPortal/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/TrainingPortal/Pages/default.aspx
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/TrainingPortal/Pages/default.aspx


  

 חינם. office 365התקנת 

 בענן.  365officeיפו לומדים באמצעות כלי  -תלמידי תל אביב

 פעמים. office 5-כל תלמיד ומורה זכאי להתקין חינם את כלי ה

 שמופיע בדף הקודם. העירוני כפי office 365להתקנה יש להתחבר לענן של 

 

 לאחר ההתחברות נגיע למסך היישומים.

 "office 365" ונבחר ב"יישומי officeנלחץ על "התקן את 

 

" ירד קובץ התקנה אל המחשב ויפתח מסך עם office 365בלחיצה על "יישומי 

 נעקוב אחרי ההנחיות עד לסיום ההתקנה. נחיות,ה

 

 חשוב! 

 בלבד. ההתקנה הינה על אחריות המתקין 

 .לא יינתן שירות תמיכה והדרכה ע"י העירייה 

  מדריך זה הינו להתקנה על מחשבים פרטיים בלבד ולא למחשבים של בית הספר

 או עירוניים!


