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 מנהל קבוצת מערכות הפעלה (/groups/מנהל-קבוצת-מערכות-הפעלה)  מישהו12 (/user/מישהו12) 
(post/3428/)

Mi12

שימו לב! פריצת סיסמא למחשב לא שלכם עשויה להיות עבירה על החוק.איני לוקח אחריות על תוצאות
מעשיכם-זה רק אתם אחראים.המדריך פה מפורסם בשביל מי ששכח את הסיסמא למחשב שלו

שלב ראשון-הסבר כללי מה אנחנו הולכים לעשות כאן
בWindows יש כלי מובנה שנועד להקל על השימוש בקיצורי מקלדת (אותי אישית הוא רק מסבך  ) שנקרא

“מקשים דביקים” , ופותחים אותו ע"י חמש לחיצות רצופות על shift.הכלי הזה נפתח גם כשאנחנו מחוץ לחשבון
המשתמש, במסך הנעילה של המערכת. 

באמצעות כמה פקודות בCMD, ניתן לפתוח חשבון מנהל מערכת חדש, אך הCMD לא אמור להיפתח במסך
 .CMDל ,shift הנעילה…מה שאנחנו נעשה, זה להפנות את הקיצור של 5 פעמים על

 …20H2הערה: ישנם טענות שזה לא עובד בגרסאות החדשות של וינ10-נראה לי מ2004.לי עבד גם ב
תודה ל @זונדל-גרנד (https://techno-tech.cf/uid/126) על העזרה בזמנו (לפני איזה שנה) שהביאה אותי לידע

הנצרך למדריך זה.

שלב שני: הפניית קיצור הדרך
 .(liveCD) מעלים לינוקס מדיסק-און-קי,ללא התקנה על המחשב

שימו לב-בחלק מהלינוקסים מובנה הגנה שהמשתמש לא יכול לגעת בקבצי הוינדוס שלו.ממליץ לעבוד עם לינוקס
https://techno-tech.cf/topic/381/mint-cinnamon-) מינט

%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%A1-%D7%A0%D7%95%D7%97-
 .(%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/1

 system32 ואז לתיקיית windows לאחר שהמערכת עולה נפתח את סייר הקבצים, וננווט להארדיסק, לתיקיית
hack.exe (לא חובה, סתם מומלץ שם שנזכור!)  sethc.exe ומשנים את השם שלו ל מחפשים את הקובץ 

sethc.exe (במדוייק!) ולא למחוק cmd.exe ומשכפלים אותו,ומשנים את השם של העותק ל לוקחים את הקובץ 
את הCMD.EXE המקורי!

שלב שלישי: העלאת הCMD והפקודות
נכבה את המחשב, נוציא את הדיסק-און-קי עם הלינוקס ונפעיל מחדש את המחשב.כשנגיע למסך הנעילה של

וינדוס-נכנס לשדה הקלדת הסיסמא (כדי שהמחשב יקבל קלט מהמקלדת…) ונלחץ 5 פעמים על shift.נפלא!
 !CMDעלה לנו חלון ה

עכשיו נעבור לפקודות: 

 (/user/מישהו12)

   

מדריך | כניסה למחשב כמנהל ללא סיסמא
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יצירת משתמש : 
נקליד את הפקודה הבאה- כאשר במקום המילה username נקליד את שם המשתמש הרצוי ובמקום ה1234 נקליד

את הסיסמא הרצויה.

 net user /add username 1234

נתינת הרשאות ניהול למשתמש : 
כמובן, במקום המילה username אנחנו נכתוב את שם המשתמש שיצרנו

 net localgroup administrators /add  username

מפעילים מחדש את המחשב.יש כעת משתמש מנהל username שסיסמתו 1234 (או מה שהגדרנו).

שלב רביעי: החזרת המצב לקדמותו-שני תתי חלקים
חלק א: 

מחיקת המשתמש. 
 CMDכדי לפתוח את ה shift נתנתק מהמשתמש, חמש פעמים

מחיקת משתמש:

 net user /del username

מחיקת התיקיה של המשתמש

 cd c://users

אנטר 
ואז

 rd username

חלק ב:

החזרת קיצור הדרך לקדמותו. 
נכבה את המחשב, ונדליק אותו מחדש על הלינוקס מהדיסק-און-קי. 

 .system32 ואז לתיקיית windows לאחר שהמערכת עולה נפתח את סייר הקבצים, וננווט להארדיסק, לתיקיית
sethc.exe נמחק (חבר’ה, כל הזמן תגבו את הsethc.exe והcmd.exe המקוריים בצד-לא על הדיסק-און-קי את 
hack.exe (או איך שקראנו לזה בהתחלה) של הלינוקס! תמחקו את הגיבוי רק לאחר שתבדקו שהכל עובד), ואת 

 . sethc.exe נשנה ל 
נכבה, נוציא את הדיסק-און-קי עם הלינוקס, נדליק מחדש על הוינדוס, ונבדוק שהכל כרגיל. 

בהנאה!

(/h�ps://aivmobile.cf) סלולר כשר וחכם-A.I.V Mobile

"מחשב זה כמו מזגן-כשפותחים חלונות הוא הופך ללא יעיל" - לינוס טורבאלדס

https://aivmobile.cf/
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 11 2 תגובות    ציטוט  תגובה    

(/post/3433)יוסי הגאון (/user/יוסי-הגאון) 

 5 2 תגובות    ציטוט  תגובה 

 (https://techno-tech.cf/uid/2) 12מישהו@
מדריך מעולה, ושווה לניסוי…  

הערה קטנה: עד לגירסה האחרונה של ווינדוס (20H2) וכן בשאר הווינדוסים 
-CMD- NOTEPAD היה אפשר לכבות ולהדליק 3 פעמים- עד שמגיעים לתיקון אוטומטי- אפשרויות מתקדמות- חלון

ושמירה בשם 
ואח’’'כ עושים כמו המדריך שלך… 

רק מה?! שבגירסה האחרונה כדי להכנס לCMD צריך ללחוץ את סיסמת המנהל…

לינוקס בחינם- אם הזמן שלך לא שווה כלום. 
ווינדוס בכסף\פרוץ- אם הזמן שלך שווה ובגדול.

 (/user/יוסי-הגאון)

  

 בניית אתרים (/groups/בניית-אתרים)  (/post/3434)שיהיה (/user/שיהיה) 

 1 תגובה 1    ציטוט  תגובה 

@יוסי-הגאון (https://techno-tech.cf/uid/67) תודה על ההערה ! 
אגב

@יוסי-הגאון (https://techno-tech.cf/uid/67) אמר במדריך | כניסה למחשב כמנהל ללא סיסמא
:(post/3433/)

 (https://techno-tech.cf/uid/2) 12מישהו@
מדריך מעולה, ושווה לניסוי…  

 ]
ברור שמדריך שלו יהיה מעולה מה החידוש?..

 (/user/שיהיה)

 

(/post/3435)יוסי הגאון (/user/יוסי-הגאון) 

 1   ציטוט  תגובה 

 (https://techno-tech.cf/uid/167) שיהיה@

לינוקס בחינם- אם הזמן שלך לא שווה כלום. 
ווינדוס בכסף\פרוץ- אם הזמן שלך שווה ובגדול.

 (/user/יוסי-הגאון)



 מנהל קבוצת מערכות הפעלה (/groups/מנהל-קבוצת-מערכות-הפעלה)   (/user/מישהו12)מישהו12 (/user/מישהו12) 
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(post/3436/)

 0 תגובה 1    ציטוט  תגובה 

@יוסי-הגאון (https://techno-tech.cf/uid/67) אמר במדריך | כניסה למחשב כמנהל ללא סיסמא
:(post/3433/)

רק מה?! שבגירסה האחרונה כדי להכנס לCMD צריך ללחוץ את סיסמת המנהל…

במדריך שלי, לא.

(/h�ps://aivmobile.cf) סלולר כשר וחכם-A.I.V Mobile

"מחשב זה כמו מזגן-כשפותחים חלונות הוא הופך ללא יעיל" - לינוס טורבאלדס

 

 (yb linux (/user/yb-linux(post/3437/)

 0 תגובה 1    ציטוט  תגובה 

@מישהו12 (https://techno-tech.cf/uid/2) יפה מאוד!!! 
macרק צריך פיטרון גם ל

(user/yb-linux/) 

 

 מנהל קבוצת מערכות הפעלה (/groups/מנהל-קבוצת-מערכות-הפעלה)  מישהו12 (/user/מישהו12) 
(post/3438/)

 1   ציטוט  תגובה 

@yb-linux (https://techno-tech.cf/uid/98) צריך לחפש, ואני לא משתמש בMac.בכללי מק צאובטח הרבה
יותר.אומנם הוא מבוסס Unix, ויש לי איזה מדריך ללינוקס שאולי יעזור…אבל לא יודע…

(/h�ps://aivmobile.cf) סלולר כשר וחכם-A.I.V Mobile

"מחשב זה כמו מזגן-כשפותחים חלונות הוא הופך ללא יעיל" - לינוס טורבאלדס

 (/user/מישהו12)



(/post/3555)כריש (/user/כריש) 

:(post/3428/) אמר במדריך | כניסה למחשב כמנהל ללא סיסמא (https://techno-tech.cf/uid/2) 12מישהו@

שימו לב-בחלק מהלינוקסים מובנה הגנה שהמשתמש לא יכול לגעת בקבצי הוינדוס שלו.ממליץ לעבוד עם לינוקס מינט

 (/user/כריש)
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 1 2 תגובות    ציטוט  תגובה 

לידיעת הציבור: לפעמיםאין גישה לקבצי ווינדוס דרך לינוקס כי המערכת לא כובתה באופן מוחלט, מאחר והחל
מווינדוס 8 מיקוסופט השיקו שבפלטפורמת הכיבוי המחשב לא מתכבה לגמרי אלא נכנס למין מצב שינה עמוק

יותר, וזאת כדי לקצר את זמן הפעלת המערכת לאחר מכן. 
מה שזה גורם - שהלינוקס לעיתים מזהה שיש קבצים הנמצאים בשימוש ע״י מערכת הפעלה אחרת שלא כובתה

לחלוטין, ולכן א״א לשנות שם או לערוך כל שינויים.

הפיתרון הפשוט לכך הוא - בשביל לכבות את המחשב באופן מוחלט, כאשר מרחפים עם העכבר מעל כפתור כיבוי
בתפריט התחל, יש ללחוץ בו זמנית על shift ועל הכיבוי, וכך המערכת ניכבית לחלוטין. 

אופציה נוספת: לפתוח cmd ולהריץ את הפקודה הבאה - shutdown /s. שימו לב לאחר ההרצה תקבלו הודעה
שהמערכת תבצע יציאה תוך פחות מדקה.

 

 מנהל קבוצת מערכות הפעלה (/groups/מנהל-קבוצת-מערכות-הפעלה)  מישהו12 (/user/מישהו12) 
(post/3556/)

 0   ציטוט  תגובה 

:(post/3555/) אמר במדריך | כניסה למחשב כמנהל ללא סיסמא (https://techno-tech.cf/uid/176) כריש@

:(post/3428/) אמר במדריך | כניסה למחשב כמנהל ללא סיסמא (https://techno-tech.cf/uid/2) 12מישהו@

לידיעת הציבור: לפעמיםאין גישה לקבצי ווינדוס דרך לינוקס כי המערכת לא כובתה באופן מוחלט, מאחר והחל מווינדוס 8 מיקוסופט השיקו
שבפלטפורמת הכיבוי המחשב לא מתכבה לגמרי אלא נכנס למין מצב שינה עמוק יותר, וזאת כדי לקצר את זמן הפעלת המערכת לאחר מכן. 

מה שזה גורם - שהלינוקס לעיתים מזהה שיש קבצים הנמצאים בשימוש ע״י מערכת הפעלה אחרת שלא כובתה לחלוטין, ולכן א״א לשנות שם או לערוך
כל שינויים.

הפיתרון הפשוט לכך הוא - בשביל לכבות את המחשב באופן מוחלט, כאשר מרחפים עם העכבר מעל כפתור כיבוי בתפריט התחל, יש ללחוץ בו זמנית על
shift ועל הכיבוי, וכך המערכת ניכבית לחלוטין. 

אופציה נוספת: לפתוח cmd ולהריץ את הפקודה הבאה - shutdown /s. שימו לב לאחר ההרצה תקבלו הודעה שהמערכת תבצע יציאה תוך פחות
מדקה.

מעניין.אני כיביתי את וי10 רגיל לגמרי ועבד…אבל כדאי לנסות מה שאתה אומר.
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shutdown /s
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 0   ציטוט  תגובה 

 shutdown -s -t 1 זה או שהתכוונת ל
?

(/h�ps://aivmobile.cf) סלולר כשר וחכם-A.I.V Mobile

"מחשב זה כמו מזגן-כשפותחים חלונות הוא הופך ללא יעיל" - לינוס טורבאלדס



https://aivmobile.cf/

