
              כניסה לפורטל האקדמי  

                אוניברסיטת בר אילן של 

אישי קיים   ORCIDחשבון לשיוך 

 המוסדי ORCID-ל



הקליקו בתפריט הראשי על , אילןהיכנסו לאתר ספריות בר 
 מוסדי ORCID-ו ORCID-בבחרו , האקדמילסגל הקטגוריה  



,  ORCIDלאחר ההסבר הקצר על המיזם , בראש הדף
 ORCIDלמיזם הקליקו על 



 הקליקו על   ORCIDבעמוד הכניסה למיזם 

SIGN IN / REGISTER 



שהכתובית מסומנת ולאחר , Personal accountהקליקו על 
ל האישית ואת סיסמת הכניסה "הקלידו את כתובת הדוא, באפור

 Sign into ORCIDוהקליקו על , ORCIDלמיזם 



 –במסלול הירוק  בחרו, במסך התצוגה של הפרופיל האישי
Everyone , הנתונים על הפעילות האקדמית   שלסנכרון הואפשרו את

 CRISדוגמת  עם מערכות אחרות



מופיעים פרסומים    Worksקטגוריהבאם , של הפרופיל האישיבהמשך התצוגה 
של הסנכרון את ואפשרו , Everyone –הירוק במסלול  מתחתיהבחרו גם , שלכם

  CRISדוגמת  עם מערכות אחרות) הפרסומים(הנתונים על תפוקות המחקר 
 ומאגרי המידע המקוונים

 



בתחתית התפריט שמצד  , התצוגה של הפרופיל האישיבהמשך מסך 
 Emailsההגדרה נמצאת , שמאל

ל המוגדרת                       "ּוודאו שכתובת הדוא, סימן העריכההקליקו על 
 !!! היא של אוניברסיטת בר אילן Primary Mail-ּכְ 



   Make Primaryהקליקו על הכתובית  EDIT EMAILSבמסך 
 של אוניברסיטת בר אילןל המוסדית "לכתובת הדואשמימין 



של אוניברסיטת בר אילן  המוסדית  אל"הדוכתובת כעת 
 רקע תכלתומסומנת באמצעות , Primary Email-ּכְ מוגדרת 



לחשיפת כתובת   Everyone –במסלול הירוק  תוכלו לבחור, גם כאן
 ל המוסדית לכול  "הדוא

לשיוך   ואיננה חובה, פעולה זו היא רשות בלבד, לתשומת ליבכם
 המוסדי ORCID-האישי ל  ORCID-ה חשבון

 ליציאה מהמסך Closeהקליקו על 



,  של כל הנתונים המבוקשים בפרופיל האישילאחר העדכון 
 ORCIDליציאה ממיזם  Sign Outהקליקו על 



  על הקליקו ,אילן בר אוניברסיטת של לאתר היכנסו
 האקדמי הסגל פורטל-ּבְ  ובחרו ,מהירים קישורים

https://www1.biu.ac.il/


 המשתמש שם את הקלידו האקדמי הסגל לפורטל בכניסה

לפני הְּכרוכית יש  , שימו לב
,  שם המשתמשלהקליד את 

שם  + שם פרטי ולא 
 משפחה

 
את שם המשתמש תוכלו  

 בר-אינבמערכת למצוא 

אם כבר הזדהיתם לפני כן  
בשל  , בפורטל האקדמי

לא , ביצוע פעולה אחרת
 תצטרכו להזדהות שוב  

באמצעות שם משתמש  
 וסיסמה



 הסיסמההקלידו את , במסך הזה, ובהמשך



 ORCID-ּבְ בחרו , בפורטל הסגל האקדמיהכלים שלי  מבין



 ID על הקליקו ORCID של ההזדהות במסך



לאחר שווידאתם שבשורה  , Sign into ORCIDהקליקו על 
Email or ORCID ID  ל של "כתובת הדואמופיעה

 אוניברסיטת בר אילן



  ORCID-ה חשבון את ושייכּו ,Authorize על הקליקו
 המוסדי ORCID-ה למיזם כעת שפתחתם



 ORCID-ה חשבון את ששייכתם אישור הוא זה מסך
 המוסדי ORCID-ה למיזם כעת שפתחתם

  על הקליקו ,המוסדי ORCID-ל השיוך עם ,בפרופיל לצפייה
 ORCID-ב שלכם האישי המזהה הסימן ,ID-ה



                        ,האקדמי הסגל חבר של המלא שמו מופיעים ברשומה
 המוסדי והשיוך ORCID-ב שלו המזהה הסימן

 אליה קשור שהוא ולמחלקה אילן בר לאוניברסיטת



המוסדי   ORCID-מהרשומה האישית שלכם ב ליציאה
והקליקו על                 , פתחו את סרגל הגלילה שמימין לשמכם המלא

Sign Out 



  בחרו ,עת בכל ORCID במיזם האישי לחשבונכם לכניסה
 ל"הדוא כתובת את הקלידו ,Personal Account באפשרות
 שהתקנתכם הסיסמה ואת אילן בר אוניברסיטת של הארגונית

 Sign into ORCID על והקליקו ,ORCID-ל הרישום בעת



והסימן  שמכם המלא בצד שמאלמופיעים , הפרופיל האישישל מסך ב
                    -  Employmentובקטגוריה , ORCID-שלכם בהמזהה 

 המוסדי והמחלקתי השיוך



 תופענה,  הפרופיל האישיבמסך , בהמשך התפריט שמצד ששמאל
שהזנתם בעת הרישום למיזם   ל"כל כתובות הדוא Emailבקטגוריה 

ORCID, ראשיתהכתובת בר אילן היא ' אך כעת הכתובת של אונ 



תודה רבה על שיתוף  
 !הפעולה ובהצלחה
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