
 הקדמה
 .תתבצע העברת דיווח מצבת תלמידים למערכת חדשה 2018במהלך חודש נובמבר 

 
בימים אלה מסתיימות הדרכות פרונטאליות המתקיימות בכל הארץ על מנת לאפשר מעבר  

 .קל ונוח למערכת הדיווח החדשה
 

 .והיא תשמש כארכיון ס"המנבלא תתאפשר עבודה במערכת , לאחר עליית המערכת
 

 .יעברו גם הם למערכות דיווח שונות ס"המנבהתהליכים הנוספים שבוצעו במערכת 
 .בהדרכה זו נציג את תהליכי העבודה במערכות הדיווח החדשות



 ס"מנב

 ס"במנבתהליכי עבודה 

 ניהול תלמידים

חדרים ניהול  
 ניהול מועסקים

 ניהול ספקים מורשים קבוצות לימוד



 ס"המנבתהליכי עבודה לאחר ירידת 

 ניהול תלמידים

 ניהול מועסקים

 ניהול ספקים

 קבוצות לימוד

מערכת נתונים מרוכזים  
 ממוסדות

 תוכנות לניהול פדגוגי

 סנט"מנב

 מצבת תלמידים

 סנט"מנב ניהול חדרים



 אבני דרך בתהליך

מעבר לניהול 
חדרים במערכת 

 .סנט"המנב

מעבר לניהול 
קבוצות בתוכנות  

 .פדגוגילניהול 

*11.11.18 

ס  "מנבהבמערכת הפסקת עבודה 
סנט  "מעבר לניהול מועסקים במנב

ודיווח מצבת תלמידים במערכת ניהול  
 .  תלמידיםמצבת 

 
 .תאריך מתוכנן*

מעבר לסימון ספקים  
במערכת נתונים  
 .מרוכזים למוסדות

 היום



 סימון ספקים מורשים

סימון ספקים נועד להגדיר את הספקים החיצוניים על מנת לאפשר העברת ממשקים ויצירת סנכרון  תהליך 
 .  בין מערכת המשרד למערכות החיצוניות

 
המסך מציג נתונים אודות ספקי התוכנה להם יש הרשאות להצגת נתוני בית הספר הקיימים במערכות  

 .המשרד ומרכז את המידע שמועבר ממשרד החינוך ולמשרד החינוך
 

 .הספרבאמצעות פורטל בתי למערכת הכניסה . תהליך זה מועבר למערכת נתונים מרוכזים ממוסדות
 

 .התמיכה או עם הספקאם ברצוננו להוסיף תוכנה שלא קיימת ברשימה יש ליצור קשר עם 
 

ניהול פדגוגי וניהול   :הדיווחים הבאים 2יש לוודא כי דווחו עבור המוסד , ט"לקראת שנת הלימודים תשע
 .קבוצות לימוד

 .העדיפות היא לבצע את הניהול הפדגוגי וניהול קבוצות הלימוד דרך אותו הספק







בטבלה מוצגים הספקים איתם עובד בית 
הספר ומה המידע שמועבר למשרד החינוך  

 .וממשרד החינוך















 קבוצות לימוד

 (.סנט"במנבחיצוניות או )כיום קבוצות הלימוד מנוהלות בתוכנות לניהול פדגוגי 
 

. עברו לניהול קבוצות הלימוד בתוכנות לניהול פדגוגי, ס"מוסדות שניהלו את קבוצות הלימוד במנב
 .ימשיכו את ניהול הקבוצות כרגיל, סנט"מוסדות שניהלו את קבוצות הלימוד במנב

 
 . נסגר ס"במנבתהליך ניהול קבוצות הלימוד 

 .בחר לעבוד המוסד איתה יש לנהל את קבוצות הלימוד בתוכנה לניהול פדגוגי
 

 בחר לעבוד המוסד צריכה להיות מסומנת כספק במערכת נתונים   איתההתוכנה לניהול פדגוגי 
 .מרוכזים ממוסדות



 ניהול חדרים

 .בהם ניתן להיבחן תהליך ניהול חדרים נועד להגדיר את כמות החדרים במוסד
 

 .סנט"במנבוכיום מנוהל  ס"במנבזה נוהל תהליך 
 

 .ניתן להוסיף חדר חדש או לעדכן חדר קיים
 .במידה ולא היה קיים ברשימה, כמו כן ניתן להוסיף מבנה חדש בו יש חדרי בחינה

 
 .  לאחר הקמת החדרים נוכל לשייך נבחנים לחדרי הבחינה



 ניהול מועסקים
תהליך ניהול מועסקים נועד להציג ולרכז את פרטי העובדים במוסד לצורך שימוש  

 .במערכות שונות
 

 .סנט בחודש נובמבר"יעבור למערכת מנבתהליך ניהול מועסקים 
 

 .סנט"המנביועברו אוטומטית למערכת  ס"המנבהמועסקים הקיימים במערכת 
במערכת נתונים מרוכזים  נתונים אלה יתממשקו לתוכנות לניהול פדגוגי שהוגדרו 

 .למוסדות
 











בטבלה מוצגים המועסקים במוסד ולאיזה  
 .משוייכיםארגון הם 

ניתן ללחוץ על עובד הוראה מהרשימה על  
 .מנת לעדכן את הפרטים שלו או להעזיב אותו









 (מצבת)ניהול תלמידים 
 .תתבצע העברת דיווח מצבת תלמידים למערכת חדשה 2018במהלך חודש נובמבר 

 .ס"המנבעד עליית המערכת נמשיך לנהל תלמידים במערכת 
 

 .ס"המנבכרגיל במערכת מתנהל , ניהול מצבת תלמידים בפתיחת השנה -משמעות הדבר
 

ניהול תלמידים , הוספת תלמידים, פתיחת כיתות ומגמות: זו ננהל תהליכים שונים כמובמערכת 
 .והצהרת מנהל

 
 .למערכת החדשה בצורה אוטומטית, ככל הניתן, יעבור ס"במנבהמידע שקיים 

עדכניים ולדווח מצבת לשנת   ס"במנבבכדי שהמידע יעבור בצורה אוטומטית יש לוודא כי הנתונים 
 .ט עד אמצע אוקטובר"תשע

 
 .המערכתמתנהלות הדרכות פרונטאליות לקראת עליית , כיום

 .המינהלתבאתר רישום להדרכות מתבצע 
מערכת לניהול  'תחת הכותר  המינהלתלמידה באתר מידע אודות המערכת ניתן לראות בעזרי 

 .'מצבת תלמידים



 דגשים
אל מערכת חדשה בשם ניהול  ס"מהמנבמשרד החינוך נמצא בתהליך העברת נתונים 

 .מצבת תלמידים
 .יועברו אל המערכת החדשה ס"במנבכאשר המערכת תעלה כל הנתונים הקיימים 

 
פרטי תלמידים שיעודכנו בתוכנות חיצוניות או מערכות אחרות של  ! יש לשים לב
לא יועברו את המערכת החדשה ויהיה צורך לעדכן את פרטים  , ס"במנבהמשרד ולא 

 .אלו ידנית כאשר המערכת תעלה
  

 .ס"המנבלקראת המעבר יש לוודא את תקינות הנתונים של התלמידים במערכת , לכן



 אבני דרך בתהליך

מעבר לניהול 
חדרים במערכת 

 .סנט"המנב

מעבר לניהול 
קבוצות בתוכנות  

 .פדגוגילניהול 

*11.11.18 

ס  "מנבהבמערכת הפסקת עבודה 
סנט  "מעבר לניהול מועסקים במנב

ודיווח מצבת תלמידים במערכת ניהול  
 .  תלמידיםמצבת 

 
 .תאריך מתוכנן*

מעבר לסימון ספקים  
במערכת נתונים  
 .מרוכזים למוסדות

 היום



 פאנל וירטואלי



 .ס"מנבהעבודה במערכת בנושא סיום סיימנו הדרכה 
 

 .וכיצד לבצע תהליכים אלו, יעברו ס"המנבשביצענו במערכת לאילו מערכות התהליכים השונים היכרנו 
 

 :'עזרי למידה'תחת לשונית  המינהלתמידע נוסף ניתן לראות באתר 
 ליישומים מתוקשבים  המינהלת

 
 

 :לתמיכה
 03-6906600: טל

 סיכום
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