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 www.cnafaim.com -אתר כנפיים  - דיווח תכניות חינוכיות

  

  www.cnafaim.com -כנפיים  כניסה לאתר
 

 )ללא אפס בהתחלה( .ת.ז -שם משתמש/ת 
  info@cnafaim.com קשר ליצור נא – סיסמא

 

 בניית קבוצות למידה )דיווח פרטניות( – 3שלב  .3

 הוספת קבוצה הקישורלאחר כניסה לאתר כנפיים, בדף הבית, יש ללחוץ על  .1.1
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במערכת השעות ונשייך לתלמידי  )יש להזין תיאור קבוצה שאותה נזהההזנת נתונים במסך שיפתח  .1.1

 שמירת נתוני קבוצההקבוצה(, לאחר הזנת הנתונים, לחיצה על כפתור 

 

 

 

במסך שיפתח, יש לבחור תלמידים מרשימת התלמידים בצד ימין ולהעבירם לצד שמאל ע"י לחיצה על חץ  .1.1

 שמירת קבוצת למידהשפונה שמאלה. לאחר בחירת התלמידים הרלוונטיים לקבוצה, לחיצה על 

 

 

 לחיצה על כפתור  .1.1
 

תקציביהזנת סעיף   

 הזנת תוכנית חינוכית
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 מערכת שעות למורה בנייה/עדכון – 9שלב  .9

 לחיצה על לשונית  ,העליוןבסרגל הלשוניות  .1.1

 מערכת שעותעדכון יש ללחוץ על הקישור  .1.1
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 ואישור. העתקת מערכת שעותלחיצה על איקון  .1.1

 

 עדכון מערכת שעותלחיצה על איקון  .1.1

 

 לעדכן את השיעור הרלוונטי בכל יום ושיעור ע"י בחירת כיתה/קבוצת למידה ומקצוע השיעור מהרשימות. .1.2

 

 לחיצה על כפתור  .1.2
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 הזנת נתונים במערכת השעות – 4שלב  .4

 לחיצה על לשונית  ,בסרגל הלשוניות העליון .1.1

 יומן מורה הזנותבצד ימין ללחוץ על הקישור  .1.1

  

 

 יפתח מסך מערכת השעות של המורה בשבוע הנוכחי .1.1
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שמירת , הזנת נתונים במסך הבא ולחיצה על כפתור  דיווחבשיעור הרלוונטי להזנה, לחיצה על כפתור  .1.1

 נתונים
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 הפקת דוחות – 4שלב  .4

 , תפתח הרשימה הבאה:  -ת על הלשוני לעמוד ,בסרגל הלשוניות העליון .1.1

 

 

 דוחותלשונית לחיצה על  .1.1

 

 בחירת נתונים להפקת דו"ח ולחיצה על הדו"ח שמעוניינים להפיק. .1.1

 ! זמינים, אנו כמובן לשאלות והבהרות .6

 

 

 

 

 

,בברכה    

כנפייםצוות   
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