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 בורסה לניירות ערך

 רישום לסוכן החכםמדריך 

מערכת  – המאי במערכתמסביר ומדגים כיצד ניתן לבצע רישום לסוכן חכם המדריך  ךלפני

 אינטרנט להודעות הבורסה

 שלב ראשון:  – רישום לסוכן חכם .1

 העליונה בפינה השמאלית ללחוץ על כפתור "סוכן חכם", , ומאיה מערכתל עליך להיכנס

 האתר.של 

  למערכת כניסהטופס  מתקבלבלחיצה על הכפתור. 
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 שלב שני:  – רישום לסוכן חכם .2

 בתחתית הטופס, מתחת לכפתור נמצא הללחוץ על הקישור "משתמש חדש"  עליך

 ."כניסה"

 ךשלאת כתובת הדואר האלקטרוני  עליך להזיןמסך שבו  מתקבל. 

 למלא את שדות החובה: עליךחלונית של הזנת פרטים.  נפתחת 

o שם פרטי, שם משפחה וטלפון נייד.  :פרטים אישיים 

o כתובת מייל, ולאחר מכן את הסיסמה שנבחרה :בחירת שם משתמש וסיסמה ,

ממספרים  בנויההיא צריכה להיות ותווים  8בת  . על הסיסמה להיותפעמיים

 ואותיות לועזיות קטנות.

 עליך לסמן את ה- CAPTCHA  )קוד אימות אבטחהתחת  נמצאה )אני לא רובוט. 

  במידה ו– CAPTCHA  אני לא רובוט( לא נפתח, יש להיכנס למערכת באמצעות מחשב(

 חיצוני )לא בתוך הארגון( או מהסמארטפון.

 הנמצא בתחתית הכפתור "בצע הרשמה"עליך ללחוץ על  ,הפרטים לאחר הזנת כל ,

 הטופס.

 

 

 : שלישישלב  –רישום לסוכן חכם  .3

  הודעה ךאלישלח יהודעה בהתאם, ות תוצגאם הרישום לסוכן החכם עבר בהצלחה 

 קישור לאימות הרשמה. המכילה ,מאיהמערכת מ ,למייל

 ללחוץ על "אימות הרשמה". עליךתקבל, מבמייל ש 

 אמורה להופיע הודעה המבשרת על כך שהאימות בוצע בהצלחה. ,לאחר מכן 

  בפינה השמאלית הממוקם  "סוכן חכם"כעת ניתן להיכנס לסוכן חכם בלחיצה על כפתור

  על ידי הזנת כתובת מייל וסיסמה. האתר,של העליונה 
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 ניתוק משירות הדיוור של מאיה .4

ללחוץ על הקישור "להסרה מרשימת הדיוור". עליך  בכדי להתנתק משירות הדיוור של מאיה

 הקישור מצורף לכל דיווח המתקבל מאתר מאיה ונמצא בתחתית העמוד.

 

 

 מתקבל המסך הבא:בלחיצה על הקישור 
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 :על מנת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה עליך לבצע את הפעולות הבאות

 .על הקישור לחצת שממנהאלקטרוני הדואר הכתובת את להזין  .1

 .לסמן "אני לא רובוט" .2

 .להקיש על כפתור "הסרת מנוי" .3

 מסך המאשר את הסרתו של המנוי מרשימת התפוצה. מתקבללאחר מכן  .4

 

 לאחר מכן מתקבל המסך הבא:

 

 

מייל ממערכת מאיה לניתוק  בתיבת הדואר האלקטרוני שלך כעת אמור להתקבל

 ".הדיוורלחצו כאן להסרה מרשימת על הקישור " . עליך ללחוץמהשירות
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 עליך ללחוץ על "אישור".הבא. מסך הבלחיצה על הקישור מתקבל 

 


