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 וקישור הפרופיל לאוניברסיטת חיפה ORCIDפתיחת חשבון 

ם השל ORCID-הפרופיל  קשר אתל יםמתבקשעל פי החלטת האוניברסיטה חברי הסגל האקדמי הבכיר 

במסך שנפתח להזין מספר תעודת זהות  ,יש ללחוץ על הקישור הזהלצורך כך . האוניברסיטהחשבון ל

 (.Submitולאשר )

 

קיים לחשבון  ORCIDפרופיל או לקשר  ,(אחד )אם עדיין אין לכםחדש  ORCIDבשלב זה תוכלו ליצור פרופיל 

 האוניברסיטה:

 

 חשבון חדש לחצו על  לפתיחת"Create a new ORCID iD"  יםעמודשני הבוהמשיכו על פי ההנחיות 

 .יםהבא

 

  לקישור חשבון קיים לחצו על"Connect your existing ORCID iD", ( היכנסו לחשבונכםSign in )

 .3 ודבעמוהמשיכו על פי ההנחיות 

 

 

שימו לב! יש למלא את 

 הפרטים תחת הלשונית 

Personal account 

https://aleph.haifa.ac.il/www/public/ORCID/registration.php
https://aleph.haifa.ac.il/www/public/ORCID/registration.php
https://aleph.haifa.ac.il/www/public/ORCID/registration.php
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 (:האוניברסיטכו לחשבון הלאשר את שיוובהמשך ) הבאטופס את המלא ל שבון חדש ישלפתיחת ח

  

   

 . )אופציונלי( ORCID-מ בהמשך הטופס תוכלו לבחור לקבל במייל עדכונים

 ביצוע ההרשמה.ל על  וץחללואשר את תנאי השימוש לסיום, יש ל

 ספרות הייחודי רק לכם. שמרו אותו ועשו בו שימוש! 16בן  ORCIDברכותינו, קיבלתם מספר 

 כתובת  דוא"ל נוספת 

 יצירת סיסמה

יש להקליד את 

 הסיסמה פעם נוספת 

לצורך אישור   

בחרו מי יוכל לראות את 

המידע המופיע ברשומת 
ORCID 

 

 

 תציבוריגישה 

 

 

 גישה מוגבלת

 
 

 פרטי

 Everyone -כדאי לבחור ב

 ("גישה ציבורית")
 

 

 

  שם פרטי
נוספים  אפשר להוסיף שמות

החשבון לאחר יצירת  

משפחהשם   

 כתובת דוא"ל
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 :לחשבון האוניברסיטה ORCIDשיוך פרופיל 

 ך חשבונכםושיאשר את לתתבקשו  ,לאחר יצירת פרופיל חדש או לאחר כניסה לחשבון קיים ,בשלב זה

בפרופיל עדכן שלכם ול ORCID-לאוניברסיטה לקבל את מספר ה. השיוך מאפשר לאוניברסיטת חיפה

במערכות האוניברסיטה: שיוך אקדמי )פקולטה וחוג(,  המצוייםבסיסיים  נתוניםוחד פעמי אוטומטי באופן 

 האוניברסיטה.כתובת דף האינטרנט שלכם באתר ותחומי המחקר שלכם 

 

 תקבלו את ההודעה הבאה: שלכם לאוניברסיטת חיפה  ORCID-ה פרופילשיוך לאחר השלמת 

 

 .(למשל, לקשר את פרסומיכם)להוסיף מידע ו לערוך את המידע המופיע בו, לחשבוןכעת תוכלו להיכנס 

. ORCID-בלאוניברסיטה אין גישה למידע הפרטי שלכם או לסיסמתכם שיוך הפרופיל גם לאחר , שימו לב

  .Privacy Policyתוכלו לעיין במדיניות הפרטיות באמצעות לחיצה על 

 

 orcid@univ.haifa.ac.il, בכתובת בספרייה ORCIDלצוות אתם מוזמנים לפנות  לקבלת סיוע נוסף

 

 

 לאישור וסיום 

  לחצו על

https://orcid.org/footer/privacy-policy
mailto:orcid@univ.haifa.ac.il

