
אפשרויות מיוחדות עבור מורים בחנ״מ

החל משנת תשפ״ג יש מספר אפשרויות חדשות למורים ומנהלים במתי״אות.
במסמך זה תמצאו מידע אודות:

פתיחת משתמשי מורים (רכז.ת תקשוב בלבד)●
פתיחת כיתות והוספת תלמידים●
שינוי פרטי תלמידים●
כניסה דרך משתמש התלמיד בקלות●

על כל חלק במערכת.יש תפריט עזרה חדש המכיל סרטוני עזרה קצריםשימו לב:

לחיצה על אייקון העזרה תפתח בצד ימין תפריט עם קטגוריות רלוונטיות למקום בו אתם
נמצאים.

ניתן גם לבדוק סרטונים נוספים דרך התפריט.



לפני ששואלים שאלה מוזמנים לבדוק אם התשובה לא נמצאת שם.

הוספת מורים (אדמין בלבד)

על מנת לאפשר זאת, יש לפנות אלינו לקבלת הרשאות מתאימות למשתמש שינהל.
לאחר קבלת ההרשאות יופיעו שני כפתורים נוספים בניהול הכיתות, המאפשרים הוספת מורים

והורדת פרטי המשתמשים.
שימו לב: במידה ולמורה יש קוד מוסד של המתי״א, אין צורך בפתיחת משתמש, ניתן

להכנס למערכת בעזרת הזדהות אחידה. יש לפתוח מורים רק למורים ללא קוד מוסד של
המתי״א או למורים עם יותר מקוד מוסד אחד.

כדי להוסיף מורים יש לגשת אל תפריט ניהול כיתות (תלמידים=>ניהול כיתות).1
בצד שמאל למעלה יש שני כפתורים בצבע כתום ״הוספת מורה״ ו ״הורדת פרטי מורים״.2

(תמונה מצורפת)

לחיצה על הוספת מורה תפתח תיבה. יש לרשום שם, משפחה, אימייל ומגדר ואז ללחוץ.3
הוספה. (תמונה מצורפת.



בסיום הכנסת כל המורים, או בכל שלב ניתן להוריד את פרטי המורים בלחיצה על.4
״הורדת פרטי מורים״. ירד קובץ עם טבלה המציגה את פרטי המורים והסיסמאות שלהם.

שימו לב: זו הדרך היחידה לקבל את הסיסמה של המורה.

שימו לב: מורים שנכנסו בעזרת הזדהות אחידה, הסיסמה ושם המשתמש שלהם יהיה ריק
ברשימה.

מורים שנפתחו ע״י המנהל, יכולים להכנס למערכת דרך הזדהות ענק של ספרים,כאשר.5
המייל משמש כשם משתמש והסיסמה נמצאת ברשימה שהוריד המנהל.

פתיחת כיתות והוספת תלמידים

תלמידים.כל מורה במתי״א יכול לפתוח כיתות ולהוסיף משתמשי
זה הדבר הראשון שכל מורה צריך לבצע בתחילת השנה. להלן ההסבר:

יש להכנס לניהול כיתות (תלמידים=>ניהול כיתות).1
לרשום את שם הכיתה וללחוץ הוספה..2

חשוב: כל המורים המתי״א יכולים לראות את כל הכיתות. יש לתת שם ייחודי לכיתה
כגון שם בית הספר או הקבוצה.

כעת יופיעו שני כפתורים, ״תלמיד חדש״ ו ״הורדת פרטי משתמשים״ (תמונה מצורפת).3



לחיצה על תלמיד חדש תאפשר רישום שם, שם משפחה ומגדר..4
ברשימה זו ניתן לראותבסיום הוספת התלמידים יש ללחוץ על הורדת פרטי משתמשים..5

את סיסמאות התלמידים.
על התלמידים להיכנס בעזרת הזדהות ענק של ספרים בעזרת השם והסיסמה המופיעים.6

ברשימה.

שינוי פרטי התלמיד

בתפריט תלמידים ניתן לראות את כל התלמידים. על השולחן יש אייקון של גלגל שיניים.
לחיצה עליו תציג את פרטי התלמיד. לחיצה על העיפרון תאפשר שינוי שם, שם משפחה, שם

משתמש ומגדר.
את הסיסמה לא ניתן לשנות.

כמו כן ניתן גם למחוק תלמיד. תלמיד שנמחק יאבד את כל הספרים שיצר - זהירות!

כניסת המורה בתור התלמיד



אפשרות חדשה נוספת היא כניסה בתור משתמש התלמיד מבלי להשתמש בשם והסיסמה.
לשם כך יש לעבור לתפריט תלמידים. כאן רואים את כל התלמידים עם שולחן עבודה.

בצד ימין של התלמיד יש אייקון של פנים, לחיצה עליו תכניס את המורה בעמוד חדש בשם
התלמיד.

אפשרות זו מיועדת כדי להקל כניסה למשתמש התלמיד בעבודה פרטנית ועל מנת לפתור בעיות
של התלמיד במידה ויש סיבוכים.

לא לשכוח לעיין בכפתור העזרה לפני השאלות אבל אם לא מצאתם, לכל שאלה הערה או
.054-456146יגאללהתקשר,מוזמניםהארה,

בהצלחה רבה!


