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 דוח מיפוי מרכיבים

רוצה לדעת כיצד להפיק דוח מיפוי מרכיבים  
 ?  לקבוצת הלימוד שלך

 לחץ כאן

ניתן לצפות   סנט"במנבדוח מיפוי מרכיבים ב

על פי ( מבחן: לדוגמה)בציוני אירוע הערכה 

את הציון  , מרכיבים לכל תלמיד בקבוצת הלימוד

 !הכללי לתלמיד ואת הממוצע הכיתתי
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 דוח מיפוי מרכיבים

יש ליצור אירוע הערכה חדש  , על מנת להפיק דוח מיפוי מרכיבים

 ולהוסיף לו מרכיבים

 אירועי הערכה < ניהול הערכהבתפריט העליון היכנס ל•

 :הוספת אירוע חדש

 תקופת הלימוד  וקבוצת לימוד , סוג האירועבחר את  <הוספה לחץ על •

 (במידה וקיים)תאריך הביצוע ואת תאריך המתוכנן בחר את ה•

 (בלבד ה"לעותוצג )פרטי האירוע וההערה , נושאהקלד בשדות את ה•

את  ( במידת הצורך)הקלד משקל אירוע בציון כללי בשדה , בחלק התחתון•

 (באחוזים)משקל האירוע בשקלול הציון הסופי 

 :בצדו השמאלי של המסך נוסיף מרכיבים לאירוע

 תחת מרכיבים הוספהלחץ על •

 וניקוד למרכיב תיאור המרכיבבשורה החדשה הקלד •

 הוסף מרכיבים נוספים באותה הדרך•

 שמירהבסיום לחץ על •

ניתן לעבור ממסך זה ישירות למסך  

י לחיצה על  "עדיווח הערכות 

 דיווח הערכות
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 :דיווח הערכות לתלמידים

רשימת  י לחיצה על האירוע הרצוי במסך "עדיווח הערכות היכנס למסך •

 דיווח הערכותולחיצה על , אירועי הערכה

אי ביצוע כ לסמן "ואח, סימון כולם ביצעואת הערך  V -ניתן לסמן ב•

 לתלמידים במידת הצורך

 הקלד את הציונים למרכיבים לכל תלמיד מרכיביםבעמודות ה•

 מוצג הציון המחושב לכלל המרכיביםציון סופי לאירוע בעמודת •

י הקלדת  "עמרכיבי האירוע ולציון הסופי לאירוע הזן הערות להערות באזור •

או  /ו, ההיגד ממאגר ההיגדים או בחירת ההיגד המתאים מתוך רשימה' מס

 הקלדת הערה במלל חופשי

 שמירהבסיום לחץ על •

 

 :הפקת דוח מיפוי מרכיבים

 הערכות תלמידיםבחר בדוח  <בתפריט העליון לחץ על דוחות •

 בחר כיצד למיין את הדוח  < בחר קבוצת לימוד  <קבוצה בחר הפקת דוח עבור •

 את תאריכי הפעילות  < בחר אירועי הערכה < 

 בחר מאפיינים בהם תרצה לצפות בדוח מאפיינים לתצוגהתחת •

   (Pivotציר )הפקה כדוח מיפוי מרכיבים סמן  ניתוח נתונים תחת •

 הפקהלחץ על •

ציונים ניתן  להקלדת 
לעבור בין השדות גם  

באמצעות החיצים  
 במקלדת

 דוח מיפוי מרכיבים

  

 :עבורהערכות תלמידים ניתן להפיק את דוח 

 הדוח מציג את הערכות לתלמיד הנבחר -תלמיד

 הדוח מציג את הערכות לכלל קבוצת הלימוד -קבוצה
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 דוח ליום הורים

 מוסד לדוגמה

 123456סמל מוסד 

 (111111111)שיר שירה 

 (יואלייואל )ך "תנ

 (חנן חנני)תלמוד 

 (דן דני)מחשבת ישראל 

 (שושי שושנה)אנגלית 

 (אסתי אסתר)גיאוגרפיה 

 (ליאור ליאורי)אזרחות 

 (אורלי אורלי)תקשורת 

 (מירי מירה)היסטוריה 

 (טל טלי)הבעה 

 (אביב אביבי)חינוך גופני 

 (אלי אליהו)מתמטיקה 

 שושי שושנה

 ?  רוצה לדעת כיצד להפיק דוח ליום הורים
 לחץ כאן

בציונים  ניתן לצפות  סנט"במנבליום הורים דוח ב

 והערכות של המורים באופן מרוכז לכל תלמיד
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 דוח ליום הורים

יש לדווח תחילה הערכות , על מנת להפיק דוח ליום הורים

 :לתלמידים

 אירועי הערכה < ניהול הערכהבתפריט העליון היכנס ל•

 <שכבה /כיתת אם/קבוצה/בחר מקצוע<  הערכה ליום הורים: בחר סוג אירוע•

 איתורלחץ  <בחר תקופת לימוד 

 דיווח הערכות בהיגדים/ דיווח הערכות לחץ על  <בחר אירוע הערכה •

לתלמידים   אי ביצועולאחר מכן לסמן , ביצעוכולם סימון  Vבניתן לסמן •

 בודדים במידת הצורך

פ החלטת צוות הערכה  "ע)הערה מילולית או /ו היגד, ציון סופי לאירועהזן •

 (ופדגוגיה בבית הספר

 שמירהלחץ •

 להדפיס את הדוחניתן 

 :הפקת דוח ליום הורים

 דוח ליום הורים < ניהול הערכהבתפריט העליון היכנס ל•

 קבוצה/שכבות/כיתות/תלמידבחר •

   הערכה ליום הורים: בחר סוג אירוע•

 תאריך פעילותבחר •

 מאפיינים לתצוגהבחר •

 הפקהלחץ על •



  

 בית ספר לדוגמה
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 דוח נוכחות והתנהגות

 ?  רוצה לדעת כיצד להפיק דוח נוכחות והתנהגות
 לחץ כאן

ניתן   סנט"במנבנוכחות והתנהגות דוח ב

באירועי הנוכחות וההתנהגות של לצפות 

 תלמידים באופן מרוכז

 סנט"מנבמערכת 



  

 :דיווח על שיעור שהתקיים

האם השיעור   :סמן את שדות החובה, בפועלהפעילות מהלך בלשונית •
 תקשוב הפעילותוסוג הפעילות , מקצועהאת בחר , התקיים

 השיעורהקלד את נושא  נושאבשדה •

 פרט - כןובמידה , בחר האם ניתנו שיעורי בית או לאשיעורי בית בשדה •

המכיל חומרי  , ניתן להקליד כתובת של אתר אינטרנטכתובת קישור בשדה •
 התלמידיםאת להפנות למידה אליהם מעוניינים 

 לקישורניתן להקליד שם שם קישור בשדה •

"   V"י סימון "ע, ניתן להעביר את שם הקישור והכתובת לאתר הבית ספרי•
 פרסום הפעילותובשדה פרסום הקישור בשדה 
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 1 דיווח מהלך שיעור

ניתן לצפות " מהלך פעילות קודמת"באזור , בחלק התחתון
 קודמיםבשיעורי הבית ממועדים 

 
 לחץ כאן – סנט"המנבלכניסה למערכת 1. 

 הקלד את פרטי ההזדהות  2.

 ה"לעודיווח פעילות בצד ימין של מסך הבית  לחץ על 3.
 דףהי לחיצה על "את השיעור הרצוי עבחר 4.

 :דיווח על שיעור שלא התקיים

 השיעור לא התקייםסמן , מהלך הפעילות בפועלבלשונית •

 בחר את הסיבה שבגינה לא התקיים שיעור•

 נושאומלא את שדה החובה , בחר את סוג הפעילות שהתקיימה•

 ומלא את הפרטים המתאימים נוכחות והתנהגותעבור ללשונית •

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


  

 :תלמידיםדיווח נוכחות והתנהגות 

   תלמידיםוהתנהגות נוכחות עבור ללשונית •

 סמן את נוכחות התלמידים בשיעור נוכחותב•

או   איחורלסמן ולאחר מכן , כנוכחיםכולם סימון את הערך  V-בניתן לסמן •
 הצורךלתלמידים במידת  חיסור

 פ הצורך"וציוד עלשבח ציון , השתתפות: V-ניתן לסמן באירוע הצטיינות ב•

פ  "ותלבושת עהפרעה , שיעורי בית, ציוד: V-ניתן לסמן ב אירוע משמעתב•
 הצורך

משמעת  , הערות לתלמיד בנושא דיווחי הנוכחותניתן להקליד  הערותב•
 פ הצורך"והצטיינות ע

 שמירהלסיום לחץ על •

 

 :תלמידיםוהתנהגות נוכחות דוחות 

את סוג  בחר < דוח נוכחות והתנהגות תלמידים  < דוחותהיכנס להעליון בתפריט 

סמן את הנתונים   <טווח תאריכי פעילות בחר  <החתך הרצוי הגדר את  <הדוח 

 <( Excelאו  PDF)להפיק את הדוח הדרך באמצעותה תרצה בחר את  <להצגה 
 הפקה לחץ על

המפרט את דיווחי אירועי  תלמידים והתנהגות נוכחות ניתן להפיק את דוח •
 :לפי נוכחות והתנהגות

עובד הוראה 

תלמיד 

כיתת אם 
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 1 נוכחות והתנהגותדיווח 



  

/ כיתה/ תלמידהאיתור בחר בסרגל 

 איתורולחץ על , שכבה
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 2 דיווח היעדרות ממושכת  

 ים/מוצגים פרטי התלמיד

את  V-סמן ב חיסורבעמודת 
ים להם אתה מעוניין לדווח  /התלמיד

 היעדרות ממושכת

לדיווח פרטי ההיעדרות לחץ על שורת  
 התלמיד

בחלק השמאלי של המסך דווח את פרטי  
/  מוצדק, שעות, תאריכים: ההיעדרות
ניתן להקליד גם ) סיבהו, לא מוצדק

 (הערה לחיסור

 

 שמירהבסיום לחץ 

  <מערכת שעות בתפריט העליון בחר 
היעדרות דיווח  <מערכת תקופתית 

 לתלמידממושכת 



  

 :לתלמידיםהערכות דיווח 

רשימת  י לחיצה על האירוע הרצוי במסך "עדיווח הערכות היכנס למסך •

 דיווח הערכותולחיצה על , הערכהאירועי 

אי ביצוע כ לסמן "ואח, ביצעוכולם סימון את הערך  V -לסמן בניתן •

 הצורךלתלמידים במידת 

 תלמידאת הציונים למרכיבים לכל הקלד  מרכיביםבעמודות ה•

 המרכיביםהציון המחושב לכלל מוצג לאירוע סופי ציון בעמודת •

בעמודה זו את ציוני התלמידים  הקלד  -ולא קיימים מרכיבים לאירוע במידה   •

 .לאירוע

במידה  )מרכיבי האירוע ולציון הסופי לאירוע להערות הזן הערות באזור •

בחירת ההיגד המתאים  ממאגר ההיגדים או ההיגד ' י הקלדת מס"ע, (וקיימים

 חופשיאו הקלדת הערה במלל /ו, מתוך רשימה

 שמירהבסיום לחץ על •

 

 :הערכות תלמידיםדוחות 

בחר בדוח  <בתפריט העליון י לחיצה על דוחות "היכנס למסך הדוחות ע•

 הערכות תלמידים

בחר   <הגדר את מאפייני החתך לפי סוג הדוח  <בחר עבור מי להפיק את הדוח •

בחר כיצד להפיק את הדוח   <סמן את הנתונים להצגה  <את תאריכי הפעילות 

(PDF אוExcel )>  הפקהלחץ על 

 :עבורהערכות תלמידים להפיק את דוח ניתן 

 הדוח מציג את הערכות לתלמיד הנבחר -תלמיד

 הלימודהדוח מציג את הערכות לכלל קבוצת  -קבוצה
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 3 דיווח ציונים שוטפים

ציונים ניתן  להקלדת 
לעבור בין השדות גם  

באמצעות החיצים  
 במקלדת



  

דיווח  < אירועי הערכהלדיווח הליכות לתעודה בחר בתפריט העליון ב•
 הערכות
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 4 דיווח הליכות

לכל מחנך כיתה נפתחו באופן אוטומטי אירועים  , לידיעתך
 הערת מחנךו הליכותמסוג 

 דיווח הערכות כפתורעל לחץ , הליכותסמן תחילה את האירוע •

 לכל התלמידים/ לתלמידים רלוונטיים סמן ביצוע •

שמאל תוצג האפשרות  בצד < לחץ על תלמיד  הערכות למרכיביםלהזנת  •
 לתלמידהערכות למרכיבים ובנוסף ל, להערכות מילוליות לאירוע הסופי

 (חופשימלל היגד או )הערכות למרכיבים בהתאם לתעודה הקלד •

 שמירהבסיום לחץ על •

 

   דיווח הערכות<  אירועי הערכהבתפריט העליון בהערת מחנך נבחר לדיווח •

 דיווח הערכותלחץ על כפתור , הערת מחנךאת האירוע סמן •

 לתלמידכעת הקלד את הערכה •

 שמירהבסיום הערכות לכלל תלמידי הכיתה לחץ על •

ניתן להזין קוד הערכה מבנק ההערכות וניתן  , לידיעתך

 .תווים 500מלל חופשי עד הערה להזין בשדה 
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 5 דיווח ציונים סופיים

 :ללא מרכיביםהזנת ציונים והערכות לאירוע 

דיווח  < אירועי הערכהבתפריט העליון בבחר  סנט"במנבהערכות לניהול •
 הערכות

 

  

 

על כפתור  לחץ<  רצויבמקצוע  לתקופהסופי ציון סמן תחילה את האירוע •
 דיווח הערכות

בצד  . לתקופהסופי ציון מספרי בעמודת לחץ על שם התלמיד והקלד לו ציון •
 (פ הצורך בבית הספר"ע)מלל חופשי  הקלדאו /ולאירוע בחר היגד שמאל 

 דרךציונים לשאר התלמידים באותה הזן •

 חזרהלחץ . ווודא שהנתונים נשמרו בהצלחה, שמירהבסיום לחץ על •

 דיווח מלאלדווח  טרםמלראות כי סטטוס הדיווח השתנה ניתן •

 

 :הזנת ציונים והערכות לאירוע עם מרכיבים

 דיווח הערכותולחץ על כפתור לתקופה סופי ציון נסמן תחילה את האירוע •

 לתקופהסופי ציון ולצידה מוצגת עמודת , מתקבלת רשימת התלמידים בכיתה•

 לאירועאותם הוספת  המרכיביםנוספו עמודות של , כןכמו •

לתקופה  ציון סופי על שם התלמיד והקלד לו ציון מספרי בעמודת לחץ •
או /ולאירוע ולמרכיבים היגדים בצד שמאל בחר . המרכיביםובעמודות 

 (פ הצורך בבית הספר"ע)מלל חופשי  הקלד

 

 ס"פנה למזכירות ביה, במקרה שחסרים מרכיבים•

 

 

נפתח באופן  , לכל קבוצות הלימוד אליהן הנך משובץ, לידיעתך
 הוריםליום והערכה ציון סופי לתקופה אירוע מסוג אוטומטי 

 תכופותחשוב לבצע שמירה לעיתים , שים לב


