
סנט"במנבקבוצות לימוד 
מדריך למשתמש



בשנההעלאת קבוצות לימוד 

לימודקבוצות <העלאת שנה < ניהול בתפריט העליון היכנס ל•

הלימוד מהשנה הקודמת סמן את השכבות להן ברצונך להעלות את קבוצות •
העלאהביצוע לחץ על < ( תלמידים/ ה"עו)ואת האוכלוסייה 

תהליך העלאה בשנה מתבצע ברקע ועשוי לקחת מספר דקות  

ניתן לצפות בסטטוס ההעלאה בשנה ובנתונים שעלו בתהליך מסך סיכום •
סיכום  <העלאת שנה <ניהולתפריט העלון ההעלאת שנה לקבוצות דרך 

לקבוצותהעלאת שנה 

לקבוצות  לאחר העלאת קבוצות הלימוד בשנה יש להיכנס בתפריט העליון •
על מנת לטייב את ניהול קבוצות< קבוצות וכיתות אם < ומערכת שעות 
נתוני הקבוצות

לימודקבוצות בניית 

<  קבוצות וכיתות אם <ומערכת שעות קבוצות בתפריט העליון היכנס ל•
קבוצותניהול 

הוספהלהוספת קבוצת לימוד לחץ על •

שעות : הקבוצהאת שאר מאפייני הגדר < הוראה בכיתהבחר סוג קבוצה •
'וכוסוג פעילות , תלמידיםהרכב , מקצוע, שבועיות מתוכננות

והמשךשמירה לחץ על בסיום 

לחיצה על שמו , בחלונית מימיןה"עוי איתור "עההוראההגדר את עובד •
והמשךשמירה לחץ < וגרירה לחלונית השמאלית

או )סימון התלמידים , בחלונית מימיןהכיתה י איתור "עהתלמידים את הגדר •
שמירה והמשךלחץ < וגרירה לחלונית השמאלית( הכלסמן 

הוספת מאפיינים לקבוצת לימוד  אינו שלה חובה אך מאפשר השלב הרביעי •
'וכוכגון נושא לימוד לקבוצה 

שכפל  י לחיצה על "ניתן לבצע בשלב הרביעי באשף עשכפול קבוצות לימוד •
אישורבחירת המאפיינים לשכפול ולחיצה על < קבוצה 
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ניהול קבוצות לימוד

העלאת קבוצות לימוד בשנה מתאפשרת  
רק במידה ולא נפתחו קבוצות לימוד  

ל הנוכחית"באופן ידני בשנה

סנט"במנב

חזרה
לתפריט
הראשי

http://meyda.education.gov.il/files/minhelet/Manbas/guide/Allofmanbas.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/minhelet/Manbas/guide/Allofmanbas.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/minhelet/Manbas/guide/Allofmanbas.pdf


ה"עו/לתלמידקבוצות מסך 

<קבוצות וכיתות אם<ומערכת שעות קבוצות היכנס לבתפריט העליון •
ה"עו/לתלמידקבוצות 

איתוראת התלמיד הרלוונטי ולחץ על בפס האיתור העליון אתר •

התלמידיוצגו כל קבוצות הלימוד אליהן משובץ בחלונית הימנית •

אתר את הקבוצות לימוד שאליהן תרצה לשייך את התלמיד  בחלונית הימנית •
איתורולחץ 

לצד שמאלימין וגרור אותן הרלוונטיות בצד בחר את קבוצות הלימוד •

שמירהעל בסיום לחץ •

הפקת דוחות

דוח רשימת קבוצות< דוחות בתפריט העליון היכנס ל•

הפקהלחץ < הרצויה כיתת האם בחר את <( סדין)בחר תלמידים לקבוצות •

ניהול כיתות אם

סנט"במנבאם ניתן לשייך מחנך לכיתת 

<  קבוצות וכיתות אם < קבוצות ומערכת שעות בתפריט העליון היכנס ל•
ניהול כיתות אם

עדכון מחנך לכיתת אםסמן כיתת אם ולחץ •

אתר את עובד ההוראה וגרור אותו לצד שמאל•

שמירהבסיום לחץ על •
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ניהול קבוצות לימוד

ס"במנבדוח זה יסייע לכם בשיבוץ תלמידים חדשים שנוספו 
או עברו מכיתה לכיתה ויש לעדכן את השיבוץ שלהם  /ו

סנט"במנבבקבוצות הלימוד באופן ידני 

סנט"במנב

חזרה
לתפריט
הראשי
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