
ORCIDמדריך להקמת חשבון 
ושיוכו לאוניברסיטה

תוכן עניינים

לאוניברסיטת אריאלאישי קיים  ORCIDקישור חשבון 

למי שאין חשבון  )וקישורו לאוניברסיטת אריאל ORCIDיצירת חשבון 

ORCIDאישי)



אישי קיים לאוניברסיטת אריאלORCIDקישור חשבון 

קיים למערכת אוניברסיטאית יש לפעול לפי   ORCIDכדי לקשר חשבון 
:השלבים הבאים

הקיים הנכם מתבקשים לקשר למערכת לניהול ORCIDאת חשבון ה 1.
יש לוודא מול מחלקת אינטרנט  , על מנת לבצע זאת. דף בית למרצה

(שמעון מלצר: איש קשר)כי הדף שלכם הוקם , שבמחלקת מחשבים

היות והקישור מתבצע באמצעות פרטי משתמש של תיבת  , בנוסף2.
יש לפנות  , ל ארגוני"במידה שטרם נפתחה תיבת דוא, ל הארגוני"הדוא

(ערן חבושה: איש קשר)למחלקת מחשבים להקמת חשבון 

:  תמיכה טכנית3.
.יש לפנות לערן חבושה" חסר זיהוי במיקרוסופט"לטיפול בשגיאה -

.לתמיכה הקשורה לדף בית למרצה יש לפנות לשמעון מלצר-

:הערה חשובה** 

י קישור חשבון "ע

ORCID קיים

המידע  , למוסד

שהיה קיים בו אינו  

. נמחק



,  ל ארגוני ופתיחת דף בית למרצה"לאחר קבלת פרטי משתמש לדוא
הקיים למערכת לניהול דף בית  ORCIDניתן לבצע את קישור חשבון ה 

.למרצה

:נא להיכנס לכתובת הבאה, לשם כך

https://t.ariel.ac.il/trp

https://t.ariel.ac.il/trp


ללחוץ על כניסה  

לעובדים



להזין כתובת מייל  

:ארגוני
XXX@ariel.ac.il



להזין סימסה כמו 

כניסה למחשב 
או למייל  ארגוני

:  ארגוני



 Register or connectללחוץ על  -בעמוד שייפתח
your ORCID ID



כניסה  /חלון הקמה
:ORCIDלחשבון 

 Sign"יש ללחוץ על 
in  "



מייל  -להזין אי

נרשמת ל שאיתו
ORCID  או מס

ORCID

ORCIDלהזין סיסמה ל 



יש : בחלון הבא שייפתח
ובכך " Authorize"ללחוץ על 

להעניק הרשאה למוסד



שלכםORCIDבעמוד ה " Employment"בשדה TRPאנא חפשו כיתוב , על מנת לוודא אם חשבונכם מקושר** 



וקישורו לאוניברסיטת אריאל  ORCIDיצירת חשבון 
(אישיORCIDחשבון שאיןלמי )

ובאותו מעמד לקשר אותו למוסד ORCIDכדי ליצור חשבון 
:יש לפעול לפי השלבים הבאים

הנכם מתבקשים לקשר למערכת לניהול דף בית  ORCIDאת חשבון ה 1.
יש לוודא מול מחלקת אינטרנט שבמחלקת  , על מנת לבצע זאת. למרצה

(שמעון מלצר: איש קשר)כי הדף שלכם הוקם , מחשבים

ל  "היות והקישור מתבצע באמצעות פרטי משתמש של תיבת הדוא, בנוסף2.
יש לפנות למחלקת  , ל ארגוני"במידה שטרם נפתחה תיבת דוא, הארגוני

(ערן חבושה: איש קשר)מחשבים להקמת חשבון 

:  תמיכה טכנית3.
.יש לפנות לערן חבושה" חסר זיהוי במיקרוסופט"לטיפול בשגיאה -

.לתמיכה הקשורה לדף בית למרצה יש לפנות לשמעון מלצר-



,  ל ארגוני ופתיחת דף בית למרצה"לאחר קבלת פרטי משתמש לדוא
ובאותו מעמד לקשרו למערכת  ORCIDניתן לבצע את הקמת חשבון ה 

.לניהול דף בית למרצה

:נא להיכנס לכתובת הבאה, לשם כך

https://t.ariel.ac.il/trp

https://t.ariel.ac.il/trp


ללחוץ על כניסה  

לעובדים



להזין כתובת מייל  

:ארגוני
XXX@ariel.ac.il



להזין סימסה כמו 

כניסה למחשב 
או למייל  ארגוני

:  ארגוני



 Register or connectללחוץ על  -בעמוד שייפתח
your ORCID ID



.  ORCIDהחלון שייפתח הינו טופס רישום ל 
(: שדות חובה מסומנים בכוכבית)תחילה יש למלא בו פרטים אישיים 

שם פרטי  ➢
שם משפחה➢
כתובת אימייל  ➢
(לפחות ואות אחת לפחות0-9תווים כולל ספרה אחת בין 8בת )לבחור ולאשר סיסמא ➢



(  למי יהיה חשוף המידע שבחשבונך)הגדרת הרשאות צפייה 
(מומלץ)לכולם •
לישויות נבחרות•
המוסדי וניטור  ORCID-מפספס את כל רעיון ה)רק לי כחוקר •

...(ת"וותי המוסד "התפוקות ע



יש , בסיום טופס הרישום
:לסמן

אי הסכמה לקבלת  /הסכמה➢
הודעות אחת לרבעון  

"  הסכמה"לסמן מומלץ )
על מנת לקבל הודעות על 

כל עדכון אוטומטי  
שמתבצע באזור  

הפרסומים או קרנות  
(  מחקר

הסכמה לתנאי השימוש➢

וללחוץ על כפתור  ➢
Register 



ללחוץ על 
"Authorize "-

למתן הרשאה 
למוסד



שלכםORCIDבעמוד ה " Employment"בשדה TRPאנא חפשו כיתוב , על מנת לוודא אם חשבונכם מקושר** 



:  נא וודאו, ORCIDלאחר התחברות ל 

האימייל הראשי שמוגד בחשבונכם הנו של אריאל . א

לכולםלצפיההאימייל של אריאל ניתן . ב



:לתמיכה טכנית יש לפנות למחלקת מחשבים

.יש לפנות לערן חבושה" חסר זיהוי במיקרוסופט"לטיפול בשגיאה -

.לתמיכה הקשורה לדף בית למרצה יש לפנות לשמעון מלצר-


