
?3של המשתמש לגריד  Gmail-איך לחבר את חשבון ה

משנים את האופן שבו יש לחבר  , 1.6.2022–החל מה Gmailשינויים במדיניות האבטחה של 

.מסמך זה מפרט את תהליך החיבור המעודכן. 3של המשתמש לגריד Gmail–את חשבון ה 

שלבי וליצור סיסמת אפליקציה  -יש להפעיל אימות דו, 3עם גריד  Gmailכדי להשתמש בחשבון

.3עבור גריד 

עליכם להשתמש  . אליו יישלח קוד האימות, האימות הדו שלבי מחייב מכשיר טלפון-שימו לב 

שכן תזדקקו לאפשרות  , ובמספר שיישאר ברשותכם גם בעתיד, במכשיר הנמצא ברשותכם

כהודעת טקסט או  -ניתן להגדיר את אופן קבלת קוד האימות . לקבל את הקוד מפעם לפעם

,  לפני התחלת התהליך. כך שאינכם חייבים מכשיר המקבל הודעות טקסט, כהודעה קולית

.ודאו שיש לכם גישה לטלפון שבו תרצו להשתמש לצורך האימות

IMAPהפעלת -1שלב 

(.גוגל כרום–למשל )בדפדפן רגיל Gmail–לחשבון ה והיכנס1.

(.גלגל שיניים" )הגדרות"לחצו על הסמל של , בפינה השמאלית עליונה של המסך2.

".הצגת כל ההגדרות"על לחצו , במסך הנפתח3.
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."POP/IMAP–העברה ו "בחרו העליונה בשורה 4.

".IMAPהפעלת "–ב בחרו " IMAPגישה באמצעות "של בחלק 5.

(.יש לגלול כל הדרך עד לתחתית הדף)" שמירת השינויים"על לחצו 6.
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שלביהפעלת אימות דו –2שלב 

בחרו  , ומבין האפליקציות שיפתחו, הנקודות בחלק השמאלי העליון של המסך9לחצו על 1.

".חשבון"–בימנית העליונה 

".אבטחה"–בחרו ב , בדף שיפתח2.

בשלב זה תצטרכו להכניס את מספר  ". שלבי-אימות דו"בחרו באפשרות , בדף שנפתח3.

הודעת טקסט או הודעה  –ואת שיטת קבלת הקוד , הטלפון שבו תשתמשו לצורך האימות

.קולית

-תוכלו לראות שהאימות הדו, לאחר הקלדה מוצלחת. הקלידו את הקוד אותו תקבלו מגוגל4.

.שלבי מופעל
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3יצירת סיסמת אפליקציה עבור גריד –3שלב 

".סיסמאות לאפליקציות"–היכנסו ל 1.

שם בהתאמה )אחר "–ומתוך האפשרויות הנפתחות בחרו ב " בחירת אפליקציה"לחצו על 2.

(".  אישית

".Grid 3"–האפליקציה כתבו בשם 3.

באופן  אותה העתיקו . ויציג אותה בדף נפרד, 3גוגל יצור סיסמא עבור גריד ". צור"לחצו על 4.

אתם תזדקקו  . או שתרשמו אותה במקום נגיש כלשהו,(למשל וורד)לקובץ מסוים זמני 

.3לסיסמא זו בזמן חיבור האימייל לגריד 
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3על מנת לחבר את האימייל שלכם לגריד , שימוש בסיסמת האפליקציה שיצרנו–4שלב 

".דואר אלקטרוני", "חשבונות", "הגדרות"-בחרו ב, פיתחו את התפריט, 3היכנסו לגריד 1.

".חשבון גוגל"–בחרו ב 2.

הכניסו את , ובתור סיסמא, במקום המתאים הכניסו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם3.

.סיסמת האפליקציה אותה יצרתם

.על מנת לוודא שהדואר האלקטרוני חובר בהצלחה, "בדיקה"לחצו על 4.


