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ק ליסט'צ

ניתן ללחוץ על השלב הרצוי למעבר  

http://meyda.education.gov.il/files/minhelet/Teudot/Hazanot/hazanot.htm
http://meyda.education.gov.il/files/minhelet/Teudot/Hazanot/hazanot.htm
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ס"במנב

שיוך תלמידים לכיתות אם•

כיתות אם←כיתות ←פדגוגיה 

ודא כי רשימת התלמידים בכל כיתה מעודכנת

סנט"במנב

וידוא תקופות פעילות•

לשונית תקופות פעילות←ניהול טבלאות בית ספר ←ניהול 

ודא כי תקופות הפעילות מעודכנות

וידוא שיוך מחנכים לכיתות אם•

ניהול כיתות אם←קבוצות וכיתות אם←קבוצות ומערכת שעות

ודא כי לכל כיתה מעודכן המחנך

עדכון קבוצות לימוד/בניית•

ח רשימת "לעזרה בטיוב נתוני קבוצות לימוד מומלץ להיעזר בדו

בחר ב, רשימת קבוצות←דוחות : קבוצות

בחר את החתך הרצוי ולחץ
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סנט"ס ובמנב"טיוב תשתית במנב

יוסף יוספה
אפרתי אפרת
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סדר מקצועות לתצוגה

סדר מקצועות לתצוגה←אמצעי הערכה ←ניהול הערכה •

בחר את הכיתה הרצויה ולחץ איתור

ודא כי סדר המקצועות מעודכן•
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בניית תשתית להפקת תעודות/עדכון

שכפול מרכיבים

:  במידה והמרכיבים זהים לתקופת הלימוד הקודמת

שכפול מרכיבים←אמצעי הערכה ←ניהול הערכה 

בחר מרכיבים לשכפול                        וסוג אירוע

בחר את תקופות הלימוד הרצויות ולחץ על

מאגר היגדים

מאגר היגדים←אמצעי הערכה ←ניהול הערכה •

במידה ומאגר ההיגדים לא מעודכן ניתן לעדכנו ישירות 

(מדריך למשתמש)Excelסנט או לקלוט קובץ היגדים מ"במנב

http://meyda.education.gov.il/files/minhelet/Teudot/HegedimGuide.pdf
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אשף התעודות

שכפול תבנית תעודה

הפקת תעודות←תעודות ←ניהול הערכה •

ולחץבחר את תקופת הלימוד הקודמת 

בחר תבנית תעודה•

תן שם לתבנית, לחץ                 

בחר את תאריך החלוקה                           ולחץ

לאחר השמירה סמן את התבנית ולחץ  •

בחירת אירועים

במקומות המתאימים באירועי הערכהVודא כי מסומן •

ודא את האירועים הסיכומים•

לחץ•

בחירת תלמידים

בחר כיתות או תלמידים מסוימים ולחץ•
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:עדכון גלופה

,  במידה וישנם שינויים בגלופה מתקופת הלימוד הקודמת•

הורד את הגלופה בלחיצה על שם הגלופה

עדכן את הגלופה ושמור אותה בתיקייה ייעודית•

,לחץ             סנט"למנבעל מנת להעלות את הגלופה החדשה •

בחר את הגלופה ולחץ  

כעת ניתן לראות כי הגלופה השתנתה

מומלץ לראות שהתעודה  , תעודות לארכיון/לפני הפקת הטיוטות•
בחר תלמיד ולחץ  :מופקת באופן תקין
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עדכון גלופה והפקת התעודות

:הפקת תעודות טיוטה ולארכיון

לחץ                     או                     ולאחר מכן•

, (                  סופי/ טיוטה )בחר סוג הפקה •

ולחץ בחר תבנית

ניתן ללחוץ על ' הופק בהצלחה'כאשר סטטוס ההפקה משתנה ל•

שם הקובץ על מנת לצפות בתעודה של תלמיד בודד

או ללחוץ                        על מנת לצפות בכלל התעודות


