
    
Office 365 ProPlus  הוראות –בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 

 Office 365להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה  ות/באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים יות/סטודנטים

ProPlus :בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות 

 Microsoft Office 365 ProPlus עבור מערכת הפעלהWindows 8.1, Windows 10  

 Microsoft Office 365 for Mac  

במידה ויש במחשב עליו מתקינים את חבילות התוכנה הנ"ל גרסאות קודמות, צריך לבצע הסרה 

מסודרת של חבילת התוכנה ולאחר מכן להתחיל בתהליך ההורדה וההתקנה של חבילת התוכנה 

 שה.החד

  ProPlus 365Officeשאלות נפוצות בנוגע להורדה והתקנה של 

 ?שאלה: על כמה מחשבים ניתן להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה

 מחשבים נייחים/ניידים סך הכל. 5תשובה: עד 

 אשר זמינה לשימוש לא מקוון? Microsoft Officeהאם זאת גרסה מלאה של חבילת : שאלה

 תשובה: כן

 אינטרנט כדי שהתוכנות יפעלו?לרשת ההאם עלי להיות מחובר/ת : שאלה

יום לרשת האינטרנט על מנת שהתוכנות יפעלו בצורה  30תשובה: חובה להתחבר לפחות פעם ב 

 מלאה.

 : עד מתי התוכנות יפעלו במחשבים עליהם התקנתי אותן?שאלה

והתחברת לפחות פעם אחת  בסטודנט/ית פעיל/ה באוניברסיטת בן גוריון בנגתשובה: כל עוד הנך 

 יום האחרונים לרשת האינטרנט, התוכנות יעבדו בצורה מלאה. 30ב 

 ?PCעבור מחשבי  Office 365  ProPlusאילו תוכנות מגיעות במסגרת חבילת התוכנה : שאלה

 ועוד  Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlookתשובה: 

 ?Macעבור מחשבי  Office 365 ProPlusאילו תוכנות מגיעות במסגרת חבילת התוכנה  שאלה:

  Microsoft Word , Excel, PowerPoint, Outlookתשובה: 

ושל  APPLEשל חברת  SmartPhone ,Tabletsהאם קיימת חבילת תוכנה עבור מכשירי : שאלה

 ?Androidמערכות 

ורה בודדת למכשירי טאבלט וטלפונים חכמים של חברת כן. ניתן להוריד את התוכנות בצתשובה: 

. הפעלה התוכנות בצורה מלאה מתבצעת באמצעות AppStoreידי הורדת התוכנות מה -אפל על

. עבור טאבלטים וטלפונים חכמים המבוססים על מערכת Office 365החשבון אותו פתחתם במערכת 

ולהשתמש בהם בצורה  Google Playמה  ניתן להוריד את התוכנות בצורה בודדת Androidהפעלה 

 .Office 365מלאה עם החשבון אותו פתחתם במערכת 

 ?Office 365 ProPlusכדי להתקין את  PCמהן דרישות מערכת ההפעלה עבור מחשבי : שאלה

  Windows 8.1, Windows 10תשובה:

  ?Office 365 ProPlusכדי להתקין את  Macמהן דרישות מערכת ההפעלה עבור מחשבי : שאלה

 ומעלה. MacOS 10.14תשובה: מחשב מק מבוסס על מעבד אינטל עם מערכת הפעלה 



 

  



 נרשמים ומתחילים בהורדה והתקנת חבילת התוכנהכיצד 

 ולגלוש לכתובת: (Browser)לפתוח תוכנת דפדפן  .1

 us/education/products/office-https://www.microsoft.com/en 

 

 

 יפתח עמוד האינטרנט הבא: .2

 
שלכם שקיבלתם מהאוניברסיטה. לדוגמא:  Emailלהכניס את כתובת ה כאן, יש 

zzzz@post.bgu.ac.il  לאחר מכן ללחוץ על הכפתור ."ET STARTEDG" 

 

 לאחר הלחיצה יפתח דף האינטרנט הבא: .3

 
 

 ."I'm a student"יש ללחוץ על האפשרות: בדף זה 

https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office
mailto:zzzz@post.bgu.ac.il


 לאחר הלחיצה יתקבל דף האינטרנט הבא: .4

 
 השם הפרטייש להכניס את שם פרטי תחת השדה : ן/שלכםיש להכניס את הפרטים דף זה ב

 יש להכניס את שם המשפחה שם משפחהתחת השדה 

כאשר אתם נכנסים למערכת זו  ן/יש לבחור סיסמא שתשמש אתכם צור סיסמאתחת השדה 

 בלבד. )יש לבחור בסיסמה שונה מהסיסמא שלכם באוניברסיטה(.

 פעם נוספת. ן/יש להכניס את הסיסמא שבחרתם אשר סיסמאתחת השדה 

יש  קוד אימות. לכתובת הדוא"ל שלכם )האוניברסיטאית( ישלחלאחר השלמת הפרטים 

. לאחר מכן יש (קוד אימות) Verification codeלהכניס קוד זה לתיבה אשר כתוב בתוכה 

  אשר בתחתית החלון. "Start"ללחוץ על הקישור 

  



 יתקבל מסך  .5

 
 בתחתית המסך. (דלג) "Skip"במסך זה יש ללחוץ על הקישור: 

 

 יתקבל המסך הבא: .6

 
 " בצד ימין למטה.NEXTבמסך זה יש ללחוץ על הכפתור "

 

נוסף כדי  Emailחדש אשר בו יהיה צורך להכניס פרטי זיהוי נוספים. טלפון או יתקבל מסך  .7

שניתן יהיה בעתיד לאפס סיסמא בצורה עצמאית אם יהיה צורך.



 
 

. במידה ולא עוברים לדף האינטרנט עם  "Finish"לאחר סיום הכנסת הנתונים יש ללחוץ על  .8

 http://portal.office.comבדף האינטרנט:  Login התוכנות, ניתן לעבור עצמאית ולבצע

והסיסמא היא  הדוא"ל באוניברסיטההוא כתובת  ת/מתבצע כאשר שם המשתמש Loginה 

 כפי שנקבע בתהליך ההרשמה.

  



 Loginט עם התוכנות על ידי ביצוע לאחר סיום תהליך ההרשמה ניתן לעבור לדף האינטרנ .9

 ש.במידה ולא התקבל אוטומטית דף האינטרנט המבוק בכתובת: 

 

 . "Install Office"בדף זה ניתן ללחוץ על הכפתור שכתוב עליו  .10

 
 

 

יופיע תפריט. בתפריט זה יש לבחור את האפשרות:   "Install Office"לאחר הלחיצה על כפתור .11

"Office 365 Apps" .ואז יופיע חלון כפי שנראה בתמונה הבאה 

 
 שמופיע למטה.בחלון  "Runיש ללחוץ על כפתור "

 

 Microsoft Officeהתקנה של חבילת התוכנה התהליך את תתחיל  Run על כפתור  הלחיצה

365 ProPlus. 

 

  

http://portal.office.com/


במידה ורוצים להתקין את חבילת התוכנה עם שפת ממשק אחרת פרט לאנגלית יש לבצע את  .12

 השלבים הבאים:

 

 יופיע תפריט. בתפריט זה יש לבחור את האפשרות:  "Install Office"ללחוץ על כפתוריש 

"Other install Options" 

 

 יפתח המסך הבא: .13

 
 

 במסך זה ניתן לבצע מספר פעולות. 

על מנת לשנות את גרסת התוכנה להורדה )שפה( יש לפתוח את התפריט אשר מתחת 

לאחר ביצוע הבחירה ניתן ללחוץ על כפתור  ולבחור את השפה הרצויה. "Language"לכיתוב 

"Install Office"  בתהליך ההורדה והתקנה.מנת להתחיל על 

 

 ניתן לחזור על תהליך זה בכל פעם שרוצים להתקין את חבילת התוכנה על מחשב חדש. .14

 מחשבים נייחים/ניידים לכל היותר. 5כפי שצוין קודם, ניתן להתקין את חבילת התוכנה על 

 

 כניסה למערכת מתבצעת על ידי גישה לאתר אינטרנט בכתובת:  .15

באוניברסיטה )כתובת הדוא"ל( וסיסמא שנקבעה בזמן ההרשמה  ת/באמצעות שם המשתמש

 למערכת.

 

יום על מנת שהתוכנות יפעלו בצורה  30טרנט לפחות פעם אחת ב יש להתחבר לרשת האינ .16

 מלאה.

 

 בהצלחה

 

http://portal.office.com/

