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 כניות חינוכיות ות דיווח

 תוכן 

 1 ........................................................................................................... הוספת רשימת התוכניות החינוכיות לאתר

 2 .......................................................................................................................................... הגדרת רכז התוכנית

 4 ................................................................................................................ הגדרת תכנית חינוכית בסקירה כללית

 7 ............................................................................................................................ שיגור הנתונים למשרד החינוך

 
 

 שלב א

 כניות החינוכיות לאתר ו תההוספת רשימת 

 

 Agenda Onlineלחצו על :  .1
 רשימות קודלחצו על:  .2
 (כניות חינוכיותות)  Special subjects לחצו על: .3
 חדש לחצו על:  .4
 כניתוכנית ואת שם התוהזינו את מספר הת .5
 OK :בסיום לחצו על .6
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 שלב ב

 כנית ו רכז הת הגדרת

 
 Agenda Onlineלחצו על:  .1
 צוות -מורים   לחצו על: .2
 לחצו על שם רכז התוכנית .3
 ערוך  לחצו על: .4
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 בחרו את שם התוכניתכניות ייחודיות ותסעיף ב .5
 OK :לחצו על .6
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 שלב ג
 הגדרת תכנית חינוכית בסקירה כללית

 
 סקירה כללית לחצו על: .1
 קבוצות טבלהלחצו על:  .2
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 בחרו בקבוצה של התוכנית החינוכית .3
 לחצו על הגדרות קבוצה .4
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  חינוכיות(תוכניות ) Special subjects. לחצו על החץ בחלון 5

 . בחרו את התוכנית שלכם מרשימת התוכניות שלכם6
 שמור :. לחצו על 7
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 שלב ד
 שיגור הנתונים למשרד החינוך

 
 Agenda Onlineלחצו על:  .1
  קובץ  לחצו על: .2
 יצא לחצו על:  .3
 שליחת מידע בעבור קבוצות לחצו על: .4
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 )תוכניות חינוכיות( Special subjects  בחלון שיפתח לחצו על: .5
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