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:לכניסה למערכת יש להזין

מספר תעודת זהות. 1
סיסמה. 2

בהתחברות הראשונה
1234הסיסמה הינה 

במידה ושכחת את  
הסיסמה יש להקיש  

"?שכחת סיסמה"על 



במקרה של סיסמא שנשכחה

.ז.יש להקיש את מספר ת. 1

".שלח לי סיסמה"יש ללחוץ על . 2



בהתחברות הראשונית  
למערכת יש לשנות את 

הסיסמה ולמלא את טופס 
עריכת פרטי המשתמש

.הזנת סיסמה. 1
.הזנת הסיסמה שוב לאימות. 2
.הזנת כתובת דואר אלקטרוני. 3
.הזנת כתובת מלאה. 4
.לאישור" שלח טופס". 5

כניסה למערכת



פרטי התקשרות עם מורים במרכז

לשליחת מייל לכל
המורים במרכז



:המסכים בהם נשתמש

)הרשמה(הוספת משתמשים•
חיפוש משתמשים•
עריכת משתמשים•

פעמיים ביום–נוכחות •
לאחר כל מבחן–הישגים •
אחת לשבוע–חוות דעת •
כל יום–חות תצפית "דו•

ח לפי מרכז"דו•
ח לפי קורס"דו•
ח לאקסל"ייצוא דו•

ח לפי קורס"דו•
ח כל התלמידים  "דו•



להוספת משתמש חדש
יש ללחוץ על כפתור

"הוסף משתמש חדש"



.הזנת מספר תעודת זהות. 1
"ז.בדוק ת"לחיצה על . 2

תבדוק תקינות וזמינות המספר
.הזנת שם פרטי. 3
.הזנת שם משפחה. 4
.הזנת עיר. 5
.טלפון נייד' הזנת מס. 6
.בחירת הכיתה אותה סיים התלמיד. 7



.הזנת סמל מוסד. 7
.תבדוק תקינות" בדוק מוסד"לחיצה על . 8
.הזנת המלצת מנהל. 9

הסכום לתשלום יחושב(הזנת קורס . 10
).לפי הקורס שנבחר

.בחירת אמצעי תשלום. 11
.יש להזין את מספר השובר הרלוונטי. 12
.יש לבחור את הסכום לתשלום.13
יחושב אוטומטית מן הסכום  . -אחוז ההנחה. 14

.ביחס למחיר המלא, הנבחר
.י משרד החינוך"רמות ההתאמה יעודכנו ע. 15

ניתן לרשום הערות. 16

"שמור פרטים"לחיצה על . 17



לחיפוש אחר משתמש ניתן להזין כל שדה המופיע  
" חפש"במסך רשימת משתמשים וללחוץ על כפתור 



סוגי משתמשים
:פי סוג המשתמש"קיימת אפשרות לחיתוך נתונים ע

*מנהל מרכז למידה * תלמיד * מורה * 



עמודות נוספות
:קיימת אפשרות להציג מידע נוסף על המשתמשים

*' וכו, סמל מוסד, סיסמה, ז.ת* 



לעריכת פרטי משתמש יש ללחוץ  
במסך הראשי של " ערוך"על 

"משתמשים/נרשמים"עמוד 

תפריט נגלל לעדכון  
מעבר של תלמיד לקורס  

.אחר



במסך הראשי  " שם התלמיד"י לחיצה על "יש להיכנס לפרטי משתמש ע
משתמשים  /נרשמים"של עמוד 

העברת תלמידים למרכז למידה אחר/ ביטול תלמידים



תלמידביטול

במסך זה יש לבחור את סיבת הביטול  
מבין האפשרויות המוצעות  

".ביטול תלמיד"ולאחר מכן יש ללחוץ על 

לאחר לחיצה על ביטול  
.יפתח מסך חדש, תלמיד



העברת תלמיד למרכז למידה אחר

במסך זה יש לציין את  
,סיבת ההעברה

ולאחר מכן יש ללחוץ  
".המשך בהעברה"על 

לאחר לחיצה על העברה  
.יפתח מסך חדש, תלמיד

כעת יש לבחור את מרכז  
הלמידה אליו אמור לעבור  

התלמיד מתוך רשימת  
ולאחר מכן יש  ,המרכזים 
"אשר העברה"ללחוץ על 



:בעמוד ניהול הקורס נעדכן

פעמיים ביום:נוכחות •
לאחר כל מבחן:הישגים •
אחת לשבוע:  חוות דעת •



נוכחות
ברירת המחדל שמופיעה היא תיבה ריקה על כל  

נוכחות לתלמיד יש-לעדכון אי. השיעורים
–בריבוע המתאים V-לסמן את ה

.עמידה על הריבוע תציג את התאריך של השיעור

סימון ירוק
נמחקVסימון 

סימון ורוד
לאחר הורדתוVהחזרת 

מורה יכול לעדכן עד יומיים אחורה–שימו לב 

אחוז הנוכחות  
משתנה אוטומטית  

עם הזנת הנתונים



הישגים

לצפייה בתלמידים
"הצג"נלחץ על כפתור 

,למתכונת, יש להזין ציונים לכל מבחן
ציון . להערכת המורה ולציון הבגרות

ההגשה והציון הסופי יחושבו בצורה 
.אוטומטית עם הזנת הנתונים

לשמירת הנתונים" הצג"בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על 

במידה  
והתלמיד לא  
ניגש לבגרות 

יש לבחור  
מהאפשרויות  

.ל"הנ



חוות דעת
לצפייה בתלמידים

"הצג"נלחץ על כפתור 

יש למלא את חוות 
הדעת בחלון הטקסט

בסיום הזנת  
הנתונים יש ללחוץ  

לשמירת  " הצג"על 
הנתונים



ח תצפית"דו

לצפייה בדוחות
"הצג"נלחץ על כפתור 

אם נרצה את כל השאלונים של מורה  
כיתה מהרשימה/נבחר קורס, מסויים

לצפייה  
בדוח  

ספציפי
נלחץ על  
הקישור  

"הצג"



ח לאקסל"ייצוא הדו
להצגת דוח לפי קורס יש להזין את  

"הצג"מספר הקורס וללחוץ על 

שורה זו תציג  
סיכום

של כל הנתונים
מכל הקורסים  
במרכז הלמידה

לחיצה על הקורס  
תציג דוח מפורט של  

הקורס עם שמות  
התלמידים

כאשר אחוז הנוכחות  
שדה זה  80%-ירד מ

.יצבע באדום

הדוח הפדגוגי יסכם את כל הנתונים שהוזנו במסך 
.ניהול הקורס ויציג אותם לפי קורסים



דוח התשלומים יציג את כל הנתונים על גביית  
כמה  , מה הסכום אותו אמור התלמיד לשלם, התשלום

.היתרה וסכימה של כל התשלומים, שילם בפועל

לחיצה על הקורס תציג דוח מפורט  
של הקורס עם שמות התלמידים

לחיצה על סיכום תלמידים תציג דוח 
מפורט של כל התלמידים ממרכז הלמידה



!ב ה צ ל ח ה 

03-6940548: טלפון משרד ראשי 
bagrut3@wizo.org: אימייל 
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