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 מבוא
משרד החינוך מתחיל באיסוף מסודר של  , (ט"תשע)לקראת  שנת הלימודים הבאה 

 .  על התוכנות בהן הם משתמשים, דיווח בתי ספר
  הדיווח של בתי הספר לגבי תוכנה לניהול פדגוגי ויצירת קבוצות לימוד הוא חיוני

 .סנט בלעדיו"ולא יהיה ניתן לעשות שימוש במנב
ט  "סימון של ספקי תוכנה למוסד לשנת תשעיתבצע איסוף  2018יולי החל מחודש 

 ".מערכת נתונים מרוכזים ממוסדות"באמצעות 
 .סנט"במנב" ניהול ספקים"המערכת מחליפה את מסך 

ואנו נבצע עבורכם העלאה בשנה , ח"הסימון ייעשה בפועל עבור שנת הלימודים תשע
 (.תחילת חודש אוגוסט)בעת העלאת כל מערכות המשרד בשנה 

 
 :מטרות מערכת נתונים מרוכזים ממוסדות

התוכנה שנבחרו  בכלי התנהלות תוך , למשרד החינוךשונים לאפשר ביצוע דיווחים  <
 (.רשתות/יועבר באמצעות ממשקים מהספקיםהמידע )על ידי בית הספר 

רשימת  למשל )שלו לאפשר לבית הספר כלי מבוקר להפצת מידע מהתוכנה  <
,  י המשרד"עבשימושו המאושרות תוכנות אל  -( הוראהעובדי , קבוצות לימוד, תלמידים

 .ניהול למידה וכדומה, ניהול כספי, ספקי תוכן: כגון
 

 (.שער)הכניסה למערכת תתבצע באמצעות קיצור דרך מפורטל בתי הספר 

 מסך הבית של המערכת

 יסודי בלבד



 !בהצלחה

 סטטוס ממשקים
 .באפשרותך לצפות בסטטוס העברת הנתונים בין התוכנות השונות

טווח   :אופן סינון הנתוניםבחר את < סטטוס ממשקים לחץ על לשונית 
 .איתורלחץ < כיוון העברת הנתונים או סטטוס , תוכנה, סוג הממשק, תאריכים

 הוספת ספק

.  בלבדידי משרד החינוך -תוכנות המאושרות עלהמערכת מציגה , לידיעתך
יש לפנות  , המערכותברשימת במידה והתוכנה שברצונך להזין אינה מופיעה 

 .למוקד התמיכה

<  שם תוכנה ושם פעילות, שכבת לימוד, שלב חינוךבחר <  הוספהלחץ 
 .שמירהלחץ < אישור העברת נתונים בתיבת הסימון  Vסמן 

 .כעת תתווסף רשומה חדשה בטבלה שבעמוד הבית

גם במידה שהנך  )תוכנת ניהול פדגוגי וניהול קבוצות  :חובה להגדיר
 (.סנט"משתמש במנב

ניהול  , כספיניהול , למידהניהול מרחב , ניהול למידה: תוכנות כגון
קיימת  רק במידה ואכן יש לדווח  -ספריים ועוד אתרים בית , ספריה

 .  במוסדתוכנה 

! 

 ,(שנתי-למשל מוסד שש)במידה ובמוסד קיים יותר משלב חינוך אחד 
 ניתן להגדיר במידת הצורך ספקים שונים הן עבור שלבי החינוך השונים

 .והן עבור השכבות השונות

 .עדכון/הסרהניתן למחוק או לעדכן רשומה בטבלה באמצעות לחיצה על 


