אז איך נרשמים לקורס הדרכה לאפוטרופוסים?
אנו שמחים שהצטרפת לקורס הדרכה לאפוטרופוסים!
רגע לפני שנתחיל ,דף קצר זה יעזור לך להכנס למערכת בצורה חלקה ולהתנהל בתוכה.
אם במהלך הקורס נתקלת בבעיה טכנית כלשהי ,אנא כתב/י למייל התמיכה:
 support@campus.gov.ilותענו בהקדם.
לבעיות או שאלות לגבי תוכן הקורס ,נא לפנות למיילShirii@justice.gov.il :

 .1דפדפן
פלטפורמת קמפוס עובדת בצורה המיטבית בשימוש בדפדפנים כרום או פיירפוקס .שימו לב כי דפדפן
אקספלורר ,הנחשב למיושן ,הוא דפדפן ברירת המחדל במחשבים רבים ,ושימוש בו עשוי לגרום
לתקלות רבות בשימוש במערכת .במידה ולא מותקן אצלכם אחד הדפדפנים הנ"ל ,אנחנו ממליצים על
התקנת דפדפן כרום.

 .2רישום למערכת
א .לאחר הלחיצה על הקישור באתר של משרד המשפטים ,יופיע לכם המסך הבא .עליכם ללחוץ על
כפתור "צור חשבון" המופיע בצד שמאל למעלה ומודגש כאן במסגרת אדומה.

ב .במסך שיופיע לאחר מכאן ,עליכם למלא פרטים אישיים בסיסיים – שם מלא ,כתובת אימייל ,רמת
השכלה ועוד .שימו לב שאתם ממלאים את כל השורות המסומנות בכוכבית (שדות חובה) .לאחר
שסיימתם למלא את הפרטים ,לחצו על כפתור "צור חשבון" או " "Create accountשבתחתית
הטופס .במקרה והיתה בעיה במילוי הטופס ,תקבלו הודעה המסבירה את הבעיה בראש העמוד.
תקנו את הבעיה והגישו שוב.

שימו לב לשורות הבאות:

-

דואר אלקטרוני – זאת כתובת המייל אליה יישלח אישור ההרשמה ,ואיתה תכנסו למערכת
בפעמים הבאות .במידה ויש לכם יותר מכתובת מייל אחת – בחרו בזאת ממנה תרצו לעבוד
באופן קבוע.

-

שם מלא –חשוב מאוד שזה יהיה השם המלא.
שם קמפוס – כינוי בתוך המערכת .לא חייב להיות קשור לשם האמיתי ,אבל חייב להיות
באנגלית.

ג .לאחר שהגשתם את הטופס ,יש לחזור למייל שלכם ,אליו יישלח מייל אישור הרשמה .אשרו את
המייל על ידי לחיצה על הלינק .לחצו על "קורסים" בראש העמוד ,ראו את רשימת הקורסים
אליהם אתם רשומים ,ומשם בחרו את הקורס הרצוי – במקרה שלנו ,קורס הדרכה
לאפוטרופוסים!
ד .שימו לב – תהליך ההרשמה למערכת הוא חד-פעמי .אם נרשמתם בעבר לפלטפורמה ,במקום
להישלח בשלב ב' לטופס ההרשמה ,אתם תובלו ישירות לדף הקורס.

 .3התנהלות בתוך הקורס
לאחר שנכנסתם לתוך הקורס ,תוכלו לראות את הלשוניות בשורה עליונה:

-

לשונית בית מציגה מידע כללי על הקורס ועדכונים.

 לשונית קורס מכילה את התוכן של הקורס ,ואליה אתם צריכיםלהיכנס כדי לעבור על חומרי הקורס.
-

לשונית התקדמות היא המקום בו כל תלמיד יכול לראות את מה שהוא עשה בקורס.

זה הכל ,כאמור ,לכל בעיה מוזמנים לפנות למייל התמיכה שלנו:
support@campus.gov.il

בהצלחה!

