
WIFI-BGU  –מדריך לחיבור המחשב האישי לרשת האלחוטית של אונ' בן גוריון 

WIN 7/8/8.1  

 למחשבי WIN 8/8.1 בלבד יש ללחוץ מקש שמאלי על האייקון של חיבור לרשתות )בשורת ה-
התחל( ואז לברר אם מופיעה הרשת BGU-WIFI, יש להקיש מקש ימני ולבדוק האם ניתנת 

כן בצע זאת .   אפשרות לבצע "שכח רשת"  לרשת זו, אם
  : ) WIN-אם לא, המשך לפי ההנחיות הבאות ) שייכות לכלל ה

o תחילה  יש להקיש מקש ימני על האיקון של חיבור לרשת אלחוטית בצד ימין/שמאל בשורת תפריט 
במחשב -< לבחור באופציה: 

 Open Network and Sharing Center / פתח את מרכז הרשת והשיתוף 

o לאחר מכן יפתח המסך הבא ,“Network and Sharing Center”:

o

/ נהל רשתות אלחוטיות.  manage wireless network <--בחר באופציה המסומנת בחץ אדום 

:, שיאפשר לך להוסיף או להוריד רשתות אלחוטיותלאחר מכן ייפתח המסך הבא



בצילום מסך זה אין אף רשת  ,מופיעה BGU-WIFIתחילה יש לבדוק האם הרשת האלחוטית 

 אלחוטית מוגדרת אבל במחשבים שבהם יש רשתות מוגדרות הן יהיו רשומות. 

אם הרשת BGU-WIFI כבר מופיעה יש ללחוץ עליה ואחר כך להסיר אותה על ידי לחיצה על מקש 
  . Remove

• אם הרשת איננה מוגדרת / לאחר מחיקת הרשת מההגדרות  יש להוסיף את הרשת 
למחשב עם ההגדרות הנכונות, ולשם כך לחץ על האופציה המסומנת בחץ אדוםAdd   על 

מנת להוסיף אותה. 

 :”Manually connect to  a wireless network“ייפתח החלון הבא,  

Manually create a network profile<  --יש לבחור באופציה המסומנת בחץ אדום 

o בחלון שנפתח  (Manually connect to a wireless network ,) יש למלא את השדות כפי שמוגדר

 כאן:

Network name:  BGU-WIFI  

Security type: WP2-Enterprise 

Encryption type:  AES 

Nextוללחוץ על מקש 



o  בחלון הבא בחר באופציה-- >Change connection settings

o  היכנס ללשונית Security -- >Settings



 Validate server >-- )בחלון הבא שייפתח הורד את ה"וי" בתיבה )אם הוא מסומן o
 certificate

o אחר כך היכנס לאופציה  Configure והורד את ה "וי" )אם הוא מסומן(, היכן שהחץ האדום מצביע ולחץ 
OK על שני החלונות הפתוחים. 



o ( היכנס שוב למסך הבאNetwork and Sharing Center) 

 

 קליק ימני על האייקון של חיבור לרשת אלחוטית מצד ימין/שמאל בשורת תפריט במחשב 

בחור באופציה (.”Open Network and Sharing Center   

o  בחר באופציה המסומנת-- >Change Adapter settings 

 

 
 

 בחלון הבא:

 

 
 

o ימני על " לחץ מקשWireless Network Connection.ואחר כך על מאפיינים " 



 
 

o  במסך זה הורד את ה "וי" שמסומן בפרוטוקול האינטרנטIPV6. 

 ואז על מאפיינים כדי להזיע למסך הבא IPV4אחר כך לחץ על השורה של פרוטוקול האינטרנט 

 

 
 

 



במסך זה יש לוודא שהתבניות שמסומנות הן כמתואר בתצלום המסך: 

  באופן אוטומטי  IPקבל כתובת  •

 באופן אוטומטי  DNSת קבל כתובת שר •

אם מסומן לך אחרת שנה זאת בהתאם. אחר כך יש ללחוץ אישור על שני  המסכים. 

o :כעת יקפוץ החלון הבא

o  הבאים למסך הבא שיקפוץ:יש להיכנס אליו ולהכניס את הפרטים

. (יברסיטהה משתמשים בהם באונ\והסיסמא הם כמובן אלו שאתשם המשתמש ) 

o מסך זה יכול לקפוץ בין פעם אחת ל-4 פעמיים וחשוב למלא את השדות כראוי בכל 
פעם שהוא קופץ. 

o אם החלון לא קפץ / יש לך Win 8 לחץ מקש שמאלי על האייקון של רשתות אלחוטיות 
ובחר להתחבר לרשת BGU-WIFI. לאחר מכן מסך ההזדהות )עם היוזר והסיסמא( יופיע. 

• כעת היכנס לדפדפן אקספלורר לאתר מסוים שאיננו נמצא ב-cash של מחשבך,  • למשל 
לאתר האוניברסיטה 

 http://in.bgu.ac.il/Pages/default.aspx 
• לאחר פעולה זו יעלה לך מסך כתום שיבקש מילוי פרטי הזדהות של שם משתמש וסיסמא 

אותם יש למלא וללחוץ על אישור: 

http://in.bgu.ac.il/Pages/default.aspx


o במסך הבא יש למלא את הפרטים שמסומנים בכוכבית אדומה: 

o  המשך.)ניתן למלא גם באנגלית וגם בעברית( וללחוץ לסיום על מקש

o אתחל )הפעל מחדש( את המחשב 

o .לאחר שהמחשב יסיים לעלות, היכנס לדפדפן אינטרנט ובדוק שאתה יכול לגלוש

אם נתקלת בבעיה במהלך ההתחברות, למרות שפעלת לפי הפרוטוקול אך עדיין אינך מצליח 
להתחבר לאינטרנט האלחוטי של האוניברסיטה, אנא צור אתנו קשר.   

בהצלחה,  




