
 

 Outlook –ב  Research (Gmail)הגדרת כתובת דוא"ל 

 

, יש צורך ראשית לבצע הגדרה Outlookבתוכנת  Research (Gmail)בכדי לאפשר הגדרה של חשבון 

 של החשבון.  Web –בממשק ה 

 , כעת יש להזין את פרטי החשבון :  http://www.gmail.com –גשת ל יש ל .1

 username@reaserch.haifa.c.il:  ם משתמשש

 .למוקד התמיכהעם הסיסמה יש לפנות ישנה בעיה , במידה וResearchסיסמת חשבון : סיסמה 

, יש Gmailבעת כניסה ראשונית לחשבון יתקבל המסך הבא, בו יש לאשר את תנאי השימוש במייל  .2

  . Acceptללחוץ על כפתור 

 

במידה וקבלתם סיסמה זמנית ממוקד התמיכה, יתקבל המסך הבא בו עליכם לקבוע מהי הסיסמה  .3

 .פעמיים(החדשה על הסיסמה )יש לחזור  שתרצו עבור חשבון הדוא"ל

 

https://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm8693.aspx?Param=VXNlcklkPTg2OTMuRm9ybUlkPTMw
https://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm8693.aspx?Param=VXNlcklkPTg2OTMuRm9ybUlkPTMw


 

 . Settings <-- )אפשרויות( Optionsלאחר כניסה לחשבון הדוא"ל, יש לגשת ל"גלגל שיניים"  .4

 

 .  Forwarding and PPOP/IMAPיש ללחוץ על הקישור במסך המתקבל  .5

 

.Save Settingsוללחוץ על כפתור   Enable IMAPכעת יש לבחור באופציה  .6

 



 

כעת יש  .Outlookתוכנת )לוח בקרה( להגדרת פרופיל עבור  Control Panel – כעת יש לגשת ל .7

 .Mailצלמית  ללחוץ על

 

 .Show Profiles כפתור במסך המתקבל, יש ללחוץ על .8

 

 

 

 

 



 

 .OKוללחוץ על כפתור  .. Addיתקבל המסך הבא, י ש ללחוץ על כפתור  .9

 

 .OKוללחוץ על כפתור  ש לכתוב את שם הפרופיל )ניתן לרשום כל שם(במסך הבא, י .10

 

 .OKוללחוץ על כפתור  ..… Manual setup or additional –במסך הבא, יש לבחור ב  .11

 



 

 .Nextוץ על כפתור וללח POP or IMAPכעת יש לבחור באפשרות  .12

 

 למלא את השדות באופן הבא : כעת יש  .13

Email Address -  מייל כתובתResearch 

Incoming mail server – imap.gmail.com 

Outgoing mail server – smtp.gmail.com 

Username –  מייל כתובתResearch  

 . More Settings כעת יש ללחוץ על כפתור

 

 



 

 … My outgoing server (SMTP)האפשרות : סמן את ול Outgoing Serverלבחור בלשונית יש  .14

 ..… Use same settings as my incomingואת תיבת הסימון : 

 

 : ( OK)בסיום יש ללחוץ כפתור ולמלא את השדות באופן הבא  Advancedלבחור בלשונית יש  .15

Incoming sever (IMAP) – 993 

Use the following type of encrypted connection  - SSL 

Incoming sever (IMAP) – 587 

Use the following type of encrypted connection  - TLS 

Server Timeout – 5 דקות 

 



 

, יש להמתין עד סיום קבלת אישור (, יתקבל המסך הבא13)סעיף  Nextכפתור כעת יש ללחוץ על  .16

 .Closeוללחוץ על כפתור 

 

, כעת כתובת הדוא"ל מוגדרת וניתן להיכנס מחדש Finishיתקבל המסך הבא, יש ללחוץ על כפתור  .17

 .Outlook –לתוכנת ה 

 


