
:עדכון אמצעי הקשר שלי

.שליאמצעי הקשר עדכון < הגדרות אישיות < ניהול לחץ על •

.פרסוםעבורם ערוץ והגדר מספרי הטלפון עדכן את -עדכוןלחץ על 

.טלפוןהוספתידי לחיצה על כפתור -טלפונים חדשים עלניתן להוסיף 

עבור תכתובות  כמייל הרשמיניתן להוסיף כתובת מייל אישית ולהגדיר אותה 
.עדכוןידי לחיצה על הכפתור -על, עם משרד החינוך

:ניהול אמצעי קשר הורי תלמידים
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העמקת הקשר עם עובדי  
סנט"במנבההוראה 

1

לחץ כאן–סנט"המנבלכניסה למערכת 1.
.ההזדהותהקלד את פרטי 2.

מנת לקבל דואר לכתובת הפרטית עליך להגדיר ערוץ -על
.ולאשר את תנאי השימושח"משהפרסום 

משרד החינוך ימשיך לשלוח  , ל אחר"במידה ולא תעדכנו דוא
.ליונת הדואר שלכם

.תלמידיםהורי קשר אמצעי <ניהול תלמידים על לחץ •

אנשי  לקבלת פרטי איתורהמשתנים השונים ונלחץ פ "בפס האיתור נסנן ע
.  הקשר של הורי בית הספר לבחירה

.  בשורת איש הקשר הרלוונטיעדכוןלחץ , רשומהלעדכון 

.שמירהלחץ , בסיום. עדכן מספרי טלפון ודואר אלקטרוני במידת הצורך

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/manbas/manbasnet/niholkvozotlimud.htm


:ה"עוי עובד "צפייה בנתוני תלמיד ע

.תלמידיםבנתוני צפייה <ניהול תלמידיםלחץ על •

.איתורעל לחץ < התלמידיםבפס האיתור בחר תלמיד מרשימת 

.מופיעים פרטיו של התלמידאמצעי הקשרבלשונית •

של האם , ניתן לצפות בסיכום פרטי אמצעי הקשר בפרטי הקשר של התלמיד•
.סיכוםקשר אמצעי בושל האב 

לחץ  הפרטים לעדכון . אב ניתן לעדכן פרטים, אם, תלמיד: בכל לשונית•
.עדכון

ל  "הוספת דואלחץ . הקיימתלהוסיף כתובת חדשה או לעדכן את ניתן , בנוסף•
.  הבא< חדשה 

:  ח להצגת פרטי הקשר של התלמידים והוריהם"דו

.אםדוחות כיתות צפייה <דוחותעל לחץ•

לחץ על בסיום <כרצונךאת הנתונים סנן < אםתלמידים לכיתות אלפון בחר •
.הפקה
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העמקת הקשר עם עובדי  
סנט"במנבההוראה 

1



:כללי

,  בעזרת קובץסנט"המנבקליטת אמצעי קשר של הורי התלמידים אל מערכת •

ס"מהמנבנועד להקל על ההקמה הראשונית של ניהול אמצעי הקשר שעובר 

,  קיימים פרטי הקשר בקבצים מסוגים שוניםרבים שלמוסדות כיוון .סנט"למנב

.Excelבחרנו בקובץ שניתן לייצר בקלות בעזרת תוכנת 

:להכיןמבנה הקובץ שיש 

שניתן לייצור  CSV (Coma separated value)סוג הקובץ לקליטה הינו קובץ •

.Microsoft Excelבעזרת תוכנת 

:השלבים בהכנת הקובץלהלן •

אחדפתיחת קובץ אקסל והכנת העמודות הבאות בגיליון •

:הנחיות

.הינן שדות חובה, הצבועות באדוםהעמודות •

.האלוהשדות יש לערוך את הנתונים של בית הספר בדיוק לתוך •

.יש לוודא תקינות מספר טלפון סלולרי וכתובת המייל•

ולבחור בסוג  " שמירה בשם"יש לבצע , לאחר עריכת הנתונים במבנה הזה•

:כפי שמופיע כאן, CSVקובץ 
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קליטת אמצעי הקשר של  
הורי התלמידים
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מייל  סלולרישםז הורה"תקרבהשם פרטי תלמידשם משפחה תלמידז תלמיד"תמקבילהכיתהסמל מוסד

050-5555555dugma@gmail.comיעקבאבישראלישראלי1123456789א555555

mailto:dugma@gmail.com


:סנט"למנבהעלאת הקובץ 

קליטת <ניהוללחץ על , בהרשאת מנהל או מזכירהסנט"המנבפתח את •

.קבצים

:שלבים3-נכנסים לאשף המורכב מ

.בחירת קובץ לקליטה–בחירת קובץ•

ביצוע בדיקות תקינות מבנה הקובץ והנתונים בו לפני  –בדיקת תקינות קובץ•

.  שמירתם בבסיס הנתונים

.שמירת הנתונים בטבלאות רלוונטיות בבסיס הנתונים–טעינת הנתונים •

את בחר < הורים פרטי קשר קליטת : בסוג קובץבחר <בחירת קובץלחץ על •

.המשךולחץ , ששמרתהקובץ 

אם מבנה . מתבצע תהליך של בדיקת סוג הקובץ ותוכן הנתונים בו, בשלב זה•

. המערכת תציג את השלב השני באשף, (סוג קובץ נכון)תקין , הקובץ הבסיסי

,  במקרה של בעיות בנתונים. שם יוצגו תוצאות הבדיקה של הנתונים לטעינה

מספר טלפון לא תקין  , כתובת מייל לא תקינה, חסרים שדות חובה: כמו

את הבעיות לפני ביצוע  חזור לקובץ ותקן . במסךיפורטו הבעיות , וכדומה

.הקליטה

.  הנתוניםלטעינת המשךלחץ , כאשר ישנן רשומות עם התאמה מלאה או גבוהה•
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קליטת אמצעי הקשר של  
הורי התלמידים

2


