שלבים לפתיחת סביבה של Google Apps for Education

הפיקוח על התקשוב  -מחוז חיפה
סוהא זחאלקה ,אבתסאם אבומוך ,רואן ענבוסי ,וונדי בירנבוים

הקדמה
מטרת מדריך זה ללוות את רכזי בתי הספר שלב אחר שלב בהליך פתיחת סביבה ב Googleלחינוך.
למדריך שני חלקים עיקריים .כל אחד מן החלקים במדריך ,מורכב משלושה שלבי משנה .הקפידו למלא את כל השלבים.
לפני שאתם מתחילים ,אנו ממליצים לכם לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו.

בכל מקרה של שאלה או בעיה ,אתם מוזמנים לפנות אלי בדוא"ל לכתובת:
wanda2b@gmail.com
בהצלחה!

חלק ראשון
לחלק זה שלושה שלבים

اﻟﻘﺳم اﻷول
ھﻧﺎك  3ﻣراﺣل

שלב - 1

פרטים על בית הספר

ﻣرﺣﻠﺔ رﻗم  - 1ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣدرﺳﺔ

היכנסו לקישור הבא:

اﻧﻘروا ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ:

?https://www.google.com/a/signup/u/0/
enterprise_product=GOOGLE.EDU#0

?https://www.google.com/a/signup/u/0/
enterprise_product=GOOGLE.EDU#0

מלאו את הפרטים בשדות הריקים.
 הקפידו על מתן פרטים נכונים.שימו לב :כתבו את כתובת המייל שלכם
ב יונת דואר  -ראו בתמונה

اﻣﻸوا اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺎﻟﺧﺎﻧﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ.
-

اھﺗﻣوا ﺑﺗﺳﺟﯾل ﺗﻔﺎﺻﯾل دﻗﯾﻘﺔ وﺻﺣﯾﺣﺔ.

أﻧﺗﺑﮭوا :ﺳﺟﻠوا ﻋﻧوان اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ
ﻣﻧظوﻣﺎت وزارة اﻟﻣﻌﺎرف

בדקו שאתם מכירים את הכתובת הנכונה,
יודעים מהי הסיסמה לתיבה ויכולים להכנס
אליה .יתכן שההתכתבות עם גוגל תתבצע
דרך תיבה זו.

ﻋﻠﯾﻛم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻧﮫ ﻟدﯾﻛم اﻟﻌﻧوان اﻟﺻﺣﯾﺢ وﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳر
ﻟﻠﺑرﯾد

עברו לשלב הבא:

اﻧﺗﻘﻠوا ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ….

שלב  - 2רישום ורכישת דומיין

ﻣرﺣﻠﺔ رﻗم 2

בשלב זה תשאלו האם אתם מעוניינים לרכוש דומיין מגוגל
או האם רכשתם כבר דומיין מרשם דומיינים אחר.
סמנו ופעלו בהתאם להנחיות.
במידה ואתם רוכשים דומיין באמצעות גוגל בעלות של 32
ש"ח ,התקדמו על פי ההוראות ובצעו את הרכישה.

ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳؤال أﻟﻣوﺟﮫ ﻟﻛم :ھل ﺗرﻏﺑون ﻓﻲ ﺷراء أﺳم
ﻧطﺎق"  "Google domainأو أﻧﻛم ﻗﻣﺗم ﺑﺷراء أﺳم ﻧطﺎق ﻣن
ﻣﺳﺟل آﺧر.
أﻓﺣﺻوا واﺗﺑﻌوا اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت.
إذا ﻛﻧﺗم ﻗد ﻗﻣﺗم ﺑﺷراء أﺳم ﻧطﺎق"  "Google domainﺑﺗﻛﻠﻔﺔ
 32ﺷﯾﻛل  ،ﺗﻘدﻣوا ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و أﺗﻣوا ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء .

בחרו שם לדומיין,
שימו לב שהוא קצר יחסית
כי זה מה שהתלמידים יצטרכו לכתוב
לאחר שתפתחו להם חשבונות
כלומר מה שתבחרו יהיה מה
שהתלמידים יקלידו
אחרי ה @ -בכתובת המייל שלהם..

 -اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دوﻣﯾن

שלב  - 3יצירת חשבון

ﻣرﺣﻠﺔ رﻗم  -3اﻧﺷﺎء ﺣﺳﺎب

צרו את החשבון הראשון שלכם .הגדירו אותו כadmin -
סמנו  Vבסעיפים המתאימים
ואשרו.

ﻗوﻣوا أوﻻً ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺣﺳﺎب ﺧﺎص
ﺑﻛم .وﻋرﻓوه ﻛﻣﺷرف
أﺷروا ﺑﻌﻼﻣﺔ  Vﻓﻲ ﻛل ﺣﻘل
ﻣن اﻟﺧﻘول ﻣﻼﺋﻣﺔ
و ﺗﺄﻛﯾد

חלק שני
לחלק זה  3שלבים

اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺳم  3ﻣراﺣل

שלב - 1

בקשה לשדרוג

סגרו את כל הדפדפנים והתנתקו מכל החשבונות.
הקלידו בשורת הכתובת:
admin.google.com
בכניסה רשמו את שם הדומיין החדש שלכם ואת הסיסמה
שבחרתם והתחברו לחשבון.
פתחו את הכרטיסיה הסמוכה

ﻣرﺣﻠﺔ 1

 -ارﺳﺎل طﻠب ﺗﺣدﯾث

ﻗم ﺑﺈﻏﻼق ﺟﻣﯾﻊ ﺻﻔﺣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت وﻣن ﺛم ﻗم ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧروج ﻣن
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت.
ﻗم ﺑﺎﻟدﺧول ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
admin.google.com
ﻋﻧد طﻠب اﻟدﺧول ،ﻗم ﺑﺗﺳﺟﯾل اﺳم اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﺟدﯾد وﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور
ﻟﻠدﺧول ﻟﻠﺣﺳﺎب.

והיכנסו לקישור הבא:
وادﺧﻠوا ﻟﻠراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ:
https://support.google.com/a/contact/nonprofit
https://support.google.com/a/contact/nonprofit

שלב - 2

מילוי הבקשה

לאחר שלחצת על הקישור נפתח לכם טופס מילוי בקשה
לשדרוג
שימו לב שהשדות מלאים בפרטים הנכונים שלכם.
המשיכו למלא את הפרטים בשפה האנגלית.
זכרו להכניס את כתובת יונת דואר לסעיף כתובת המייל כאן
בסעיף האחרון תארו את בית הספר.
כתבו באיזה יישוב בית הספר נמצא ,כמה תלמידים לומדים בו
בכמה כיתות ,כמה אנשי צוות וכו'..
כתבו שאתם מעוניינים לבנות את האתר הבית ספרי על
הדומיין החדש שרכשתם.
לסיום לחצו על submit

اﻟﻣرﺣﻠﺔ  - ٢ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟطﻠب
ﺑﻣﺟرد اﻟﻧﻘر ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﻋﻠﯾﻛم ﺗﻌﺑﺋﺗﮫ ﻟﺗرﻗﯾﺔ
اﻟﺗطﺑﯾق
ﯾرﺟﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎه أن ﯾﺗم ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺣﻘول ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك .
اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻣلء اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ.
ﺗذﻛر أن إدراج ﻋﻧوان اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻧظوﻣﺔ
وزارة اﻟﻣﻌﺎرف ھﻧﺎ
اﻟﻣﻘطﻊ اﻷﺧﯾر ھو وﺻف ﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻟﻠﻣدرﺳﺔ.
ﻋدد
ﺳﺟﻠوا اﯾن ﺗﻘﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ  ،ﻛم طﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ,
اﻟﺻﻔوف ﻓﻲ ﻛل طﺑﻘﺔ ،اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔوﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ..
ﺳﺟﻠوا ﺑﺎﻧﻛم ﺗرﯾدون ﺑﻧﺎء ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﺟدﯾد
اﻟذي اﻗﺗﻧﯾﺗﻣوه.
وأﺧﯾرا اﻧﻘر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم

שלב  - 3מעקב אחרי סטטוס הבקשה
ותקשורת עם הנציג של גוגל
לאחר שליחת הבקשה ,תקבלו דוא"ל שיתחיל במשפט:
.Thank you for your interest in upgrading to Google Apps Education
עד למייל הבא ,הכינו מבעוד מועד שני מסמכים שמאשרים שאתם מוסד מוכר של משרד
החינוך.
עליכם להכין את המסמכים הבאים:
א .עותק של תעודה שבית הספר מנפיק מהתלמידים  -בקשו ממזכירת בית הספר
להפיק לכם תעודה ריקה של אחת הכיתות .שמרו את התעודה ב . pdf
ב .בקשו ממנהל בית הספר להכנס ל  -תקנט בכתובתhttp://apps.education.gov.
il/tekennet/Welcome.aspx
צלמו את המסך של פרטי המוסד ושמרו ב .pdf
לאחר יומיים בערך ,תקבלו מייל נוסף )ליונת דואר או למייל של הסביבה החדשה( ,בו
תתבקשו לשלוח את שני המסמכים ,לכתוב את כתובת האתר של המוסד ולציין מהו סוג
החינוך בבית הספר.
השיבו למייל .ענו על השאלות שנשאלתם וצרפו את שני המסמכים.
*שימו לב ,יתכן שתתבקשו לענות על שאלות אחרות או להסביר דברים אחרים .קראו מה
הנציג של גוגל מבקש מכם וענו לו בהתאם.
אם פעלתם נכון ,לאחר יום תקבלו אישור לסביבה .כדי לוודא שיש לכם אישור בדקו
בממשק הניהול את הלשונית "חיוב"
שבה מופיע מנוי ללא תשלום
כמו בתמונה.

ﻣرﺣﻠﺔ رﻗم  - 3ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺿﻌﯾﺔ طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل
واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣﻣﺛل ﺟوﺟل
ﺑﻌد أرﺳﺎل طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل ,ﺳﯾﺻﻠﻛم اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ ﯾﻠﻲ ﻋﺑراﻟﺑرﯾد اﻻﻛﺗروﻧﻲ
Thank you for your interest in upgrading to Google Apps Education.
ﺣﺗﻰ ﺗﺳﻠم اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،ﻗوﻣوا ﺑﺈﻋداد وﺛﯾﻘﺗﯾن ﺗؤﻛد أﻧﻛم ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم.
ﯾﺟب أن ﺗﻌد اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
أ .ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺷﮭﺎدة طﻼب اﻟﻣدرﺳﺔ  -ﯾطﻠب ﻣن ﺳﻛرﺗﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﺗﺞ ﺷﮭﺎدة ﻓﺎرﻏﺔ ﻣن أﺣد اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ  .ﺣﻔظ
اﻟﺷﮭﺎدة ﻋﻠﻰ ﺷﻛل pdf
ب .أطﻠﺑوا ﻣن ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﯾدﺧل اﻟﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ תקנט
http://apps.education.gov.il/tekennet/Welcome.aspx
ﻗوﻣوا ﺑﺗﺻوﯾر اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﺣﻔظوھﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛلpdf
ﺑﻌد ﯾوﻣﯾن  ،ﺳوف ﺗﺗﻠﻘﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ أﺧرى  ،اﻟﺗﻲ ﺳﯾطﻠب ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻘدﯾم ﻛل ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق و ﻧﺷر  URLﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﺣدﯾد
أي ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ.
اﺳﺗﺟﯾﺑوا ﻟﻠﻣﯾل اﻟﻣرﺳل وﻗوﻣوا ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ وإرﻓﺎق اﻟوﺛﺎﺋق اﻻﺛﻧﺗﯾن اﻟﺗﻲ ﺣﺿرﺗﻣوھﺎ .
إذا ﻗﻣﺗم ﺑﺎﻟﻣطﻠوب ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺻﺣﯾﺢ  ،ﺳوف ﺗﺣﺻل ﺑﻌد ﯾوم ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ  .ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أﻧك ﻗﻣت ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣواﻓﻘﺔ إدارة
اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺗﺑوﯾب " اﻟﺧﺻم "
اﻟذي ﯾظﮭر ﺣﺳﺎب ﻣﺟﺎﻧﻲ
ﻣﺛل اﻟﺻورة

בהצלחה!
בכל מקרה של שאלה או בעיה ,פנו אלי בדוא"ל:
wanda2b@gmail.com

