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הקדמה.1
בתי הספר  שלכל תכניות הטיולים  .אישורים לטיוליםקבלת ו, תיכנון טיולים נוח מאפשר האתר

האתר מחליף את כל התכתובת  .י האחראי במחוז"ות עומאושר, י רכזי הטיולים"עמעודכנות 

.והפקסים ששימשו לניהול האישורים

.ס"מעקב שנתי לתוכנית הטיולים של ביההמערכת מאפשרת  בנוסף

. המערכת מספקת כלי קל ונוח ליצירת טיולים ממסלולים קיימים

כניסה למערכת.2

2.1.URL :
tiulim-http://www.grouchko.net/vaadat 

מסך כניסה:  1 מסך
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הכנסת פרטי משתמש.2.2

, אם אין בידי המשתמש פרטי משתמש. והסיסמא שקיבל, על המשתמש להזין את שם המשתמש
.או לוועדה המחוזית, עליו לפנות לרכז הטיולים בבית הספר

הכנסת פרטי משתמש רשום: 2 מסך
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כניסה ראשונה למערכת.2.3

.שקיבל מהוועדה המחוזית סיסמאהמשתמש והשם ס המשתמש באמצעות בפעם הראשונה יכנ

:מסך עידכון פרטיםהמסך הראשון שיפתח הוא 

 

האיתחול לאחר הפרטים: 3 מסך

:תוכן העידכון

חובה :

 הזנת כתובתe-mail

החלפת סיסמא

רצוי :

עדכון שם פרטי ומשפחה בעברית

טלפון אם אינו עדכני' עדכון מס

לשינוי שם המשתמש אינו ניתן.

.בעתיד ניתן לחזור ולעדכן פרטי משתמש
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כשלון בכניסה למערכת.2.4

!ה משתמש בשם משתמש וסיסמא נכוניםבדוק שאת
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?שכחת סיסמא.2.5

שלח לכתובת הדואר האלקטרוני הסיסמא תי". שכחתי סיסמא"הקש על ,  אם אינך זוכר סיסמא

.הרשומה במערכת

שכחתי סיסמא: 4 מסך
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עריכת תוכנית שנתית.3

.התוכנית מוגדרת בעריכה אם הוסף או שונה טיול אחד או יותר .התכנית הנה לכל בית הספר

רשימת טיולים שנתית לבית הספר: 5 מסך

:ת טיוליםפסהו.3.1
.ולים הנתונהניתן לבנות טיולים מתוך רשימת המסל

השנתית הוספת טיול לתכנית :'שלב א

.בתפריט הימני או בפינה הימנית למטה" מסלולי טיול"הקש על 
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הוספת טיול לתוכנית הטיולים: 3 מסך

:תועבר לרשימת הטיולים, "הוספת מסלול"הקשה על 

הועברנו לרשימת המסלולים :'שלב ב

.מכסים אזורים ונושאים  שונים, ולים המתאימים לשכבות שונותבמסך זה רשימת מסל
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תוסיף את המסלול לשכבה שלפיה , הוספת מסלול לתכנית השנתית, ובמצב זה, אפשר למיין לפי שכבה 
.בכל מקרה ניתן לעריכה לאחר ההוספה במסך תוכנית הטיולים. מסננים

בחירת מסלול :'לב גש

:ניתן לדפדף ולבחור מסלול

 בחירת מסלול: 4 מסך
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חזרה לרשימת הטיולים, המסלול צורף: 4שלב 

.ונחזור לתוכנית השנתיתותקפיץ , בחירת המסלול תצרפו בסופה של רשימת הטיולים הנוכחית

שהוספנואו המסלולים המסלול : 5 מסך

עריכת טיול.3.2

.ובחירת השיכבה, ציון תאריך הטיול, להוספת הערות האפשרות לעריכה מוגבלת

בחירת הטיול לעריכה: 'שלב א

בחירת עריכה עבור מסלול: 6 מסך
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הרשומות המאפשרות עריכה :'בשלב 

השדות הניתנים לעריכה: 7 מסך

.ניתן לבחור אחד מהאפשרויות ברשימה: שכבה

.יש להכניס רשומה נפרדת לכל שכבה, תאם רוצים לבצע את אותו מסלול בשכבות שונו :שובח 

.חודש ושנה: מועד ביצוע

.אם יש: הערות

ושמירת השינויים, עריכת הטיול: 'גשלב 

עריכת טיול ושמירת השינויים: 8 מסך
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אישור התכנית.3.3
. הערות מיוחדות אם ישנןניתן להוסיף .תאריךו, לציין שיכבה ס"ביה יש למלא את התכנית השנתית לכל

. יש לבקש אישור –התוכנית כל לאחר שהושלמה 

או שינויים באחד , או טיולים, עם סיום הוספת טיול. או לשנות טיולים קיימים, או למחוק טיול, ניתן להוסיף
.דשכנית לאישור מחים יש לשלוח את התאו יותר מהטיולים הקיימ

שליחת תוכנית הטיולים לאישור: 9 מסך


