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מערכת לניהול פדגוגיה



אורנה קונקול, למפקחת חינוך מיוחד

לרכזות וממלאי תפקידים
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מערכת לניהול פדגוגיה

תכנון  
מטרות  
ויעדים

הבניית  
פרופיל  
תלמיד

איסוף 
נתונים  
ופרטי  
תלמיד



21-הלימה למאה ה.

שליטה ובקרה ארגונית ואדמיניסטרטיבית  .

שליטה ובקרה פדגוגית.



זמינות.

נגישות  .

מענה לריחוק גיאוגרפי מהמשרד ומתיקי התלמידים.

מעבר של טפסים ידניים לטפסים אלקטרוניים.



  בקרה ניהולית ואדמיניסטרטיבית אחר כלל תהליכי

.לקידום התלמיד" מעטפת"ה

 איתור קשיים ואתגרים באזורים מסוימים–בקרה ניהולית ,

.מעקב אחר יישום תהליכים ועוד, איתור קשיים פרסונליים

 בקרה ניהולית וארגונית לשם התערבות פדגוגית למען

.קידום תהליכים לטיפול בתלמיד



שימוש בשפה מקצועית אחידה.

 בהלימה לגיל ולמצב  )הבניית פרופיל תלמיד מודולרי

.תחומי-באמצעות מיפוי תפקודי רב( תפקודי

תפעול פדגוגי שוטף וזמין למורה.

מעקב אחיד אחר התקדמות ושינויים רב, שנתי-רצף רב-

.שנתיים

בקרה פדגוגית.

כלי לתכנון פיתוח מקצועי.

ניהול ותכנון יעדים להתפתחות וצמיחה לטווח ארוך.



מעט תלמידים 
מוכרים בעיר  

ביחס  ...... 
לערים דומות 

בגודלן

התלמידים 
מגיעים אלינו  

בגיל בית  
הספר

פעולות  
להעלאת  

מודעות לשם  
הגברת  
האיתור



מהתלמידים 80%-ל
חנה יש  המורהשל 

קשיים חברתיים  
הניכרים בפרופיל 

התלמיד

מתקיים דיאלוג  
מקצועי עם המורה  

חנה להבנת  
התמונה

המורה חנה  
מקבלת הדרכה  

מותאמת



.סבלנות בשלב ההיכרות וההטמעה•

.סודיות–אבטחת מידע •

.רצף הזנה•

.עמידה בלוחות זמנים•

רישום תקלות וצרכים לצורך תיקונים והתאמה טובה יותר של  •

.המערכת



תחום שפתי

תחום שמיעתי

-תחום רגשי

תחום משחקחברתי

תחום לימודי

תחום חשיבה



 מומלץ להוריד לטלפון הנייד  !(. לא צילום)סריקה בלבד

.יש לבצע סריקה באיכות טובה. אפליקציית סריקה

שמירת המסמך בפורמט מבנה שם אחיד של                                  :

.שנה+ תוכן מקוצר + שם תלמיד 

2018_שמיעה_נורית יפה: דוגמא

BERA_2017_אפרת כהן



קלסרים ואוגדנים של 
תלמידי המורה בלבד

כל הקלסרים 
והאוגדנים של איזור  

מסויים

כל הקלסרים 
כלל המידע  , והאוגדנים

על התלמידים
ת/מנהל

רכזת 
אזורית

מורה מורה

ממלאי  
תפקידים 

נוספים

מורה



לוח זמניםשלב

2020פברואר -ינוארחשיפה והסבר

2020סוף ינואר עדקבלת הרשאות

*  ל"עדכון נתונים בהתאם לשנה

הנוכחית

2020פברואר -ינואר
ל"בשנה הבאה שלב זה יהיה בתחילת שנה*

כל השנההזנת נתונים חדשים

ת"קהי "עהזנת בדיקות שמיעה 

בלבד

כל השנה



:דימוי לקלסר ואוגדנים עם שמרדפים

.נתונים קבועים, כל תלמידי המורה= קלסר 

.מידע שעשוי להשתנות= אוגדנים 

.י צוות קליטת תלמידים חדשים"עהזנת נתונים קבועים וראשוניים –בעת פתיחת תיק 

מעדכנים נתונים משתנים בפרטים הקבועים של התיק  המורים וקלינאי התקשורת –בכל שנה 
י קלינאי  "מעודכן ע–מצב שמיעה . משתנים באוגדניםנתוניםומוסיפים( במידת הצורך)

.התקשורת בלבד

?  מהו עדכון

שינוי הנובע ממידע שגוי , שינוי הנובע מטעות בהקלדה, שינוי שורה קיימת באוגדנים-עדכון
.שהוכנס בטעות למערכת

למשל ועדה  )שמשמעותה פעילות חדשה , הוספת שורה חדשה לאחד האוגדנים-הוספה
(.חדשה



בעת עדכון תיק התלמיד בעת פתיחת תיק התלמיד

באוגדני  )נתונים משתנים 

(המידע המשתנה

זכאויות

שעות תגבור

פעילויות חברתיות

הנגשה אקוסטית

הנגשה פרטנית

תלמידים בחטיבה עליונה

בדיקות שמיעה

(◆◆בקלסר )נתונים קבועים 

פרטים אישיים

פרטי בית הספר

פרטי לקות השמיעה

פרטי לקויות נוספות

אנשי קשר



כניסה אך ורק עם הרשאה אישית.

יציאה מסודרת.

קודי הכניסה הם כך:

(שמע( SHשתי האותיות הראשונות זה 

האותיות הנוספות הם שלוש האותיות הראשונות של השם הפרטי 3

(.כפי שאנחנו תרגמנו)באנגלית 

זה לפי שלוש האותיות הראשונות של שם המשפחה  , האחרונות3

(.כפי שאנחנו תרגמנו)באנגלית 

.מורה חדש יקבל שם משתמש וסיסמה

הסיסמה החדשה  . כ המערכת מבקשת לעדכן סיסמה"בד: עדכון סיסמה
Sh0541112223למשל . טלפון נייד ברצף וללא מקף' מס+Shתהיה 
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תפריט  

מידע משתנהקבוע



ת
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בנ
מ

מידע משתנה

:  קלסר

נתונים  

קבועים

: אוגדנים

נתונים  

משתנים

מבחר נתוני  

בסיס ברשימות  

למנהלי )סגורות 

(האתר בלבד



ת
בי

ה
ף 

ד
ה 

בנ
מ

תפריט  

קבוע

בדיקות  

שמיעה  

שפג תוקפן

,  הודעות

הנחיות



נתונים : אוגדנים

משתנים

מבחר  

נתוני בסיס  

ברשימות  

סגורות  

למנהלי )

(האתר

:  קלסר

נתונים  

קבועים ת
בי

ה
ף 

ד
ה 

בנ
מ

,  הודעות

הנחיות

בדיקות  

שמיעה  

שפג תוקפן



מבנה דף הבית

"מבט כולל על תלמיד"יש לגלוש ל: כניסה לתיק תלמיד



בחירת  

תלמיד בחץ 

ראשי-דו



:  דף תלמיד

.שם התלמיד בראש הדף•

.אפשרויות עדכון מידע באוגדנים• שם התלמיד

שם התלמיד

שם המורה



:  דף תלמיד

.שם התלמיד בראש הדף•

.אפשרויות עדכון מידע באוגדנים•
שם התלמיד



:  דף תלמיד

.שם התלמיד בראש הדף•

.אפשרויות עדכון מידע באוגדנים•

שם התלמיד

שם התלמיד

https://servises.sharepoint.com/shema/tveria/Lists/List7/EditForm.aspx?ID=372&Source=https://servises.sharepoint.com/shema/tveria/SitePages/my files.ASPX?View%3D{F0F8CAEB-91DA-4BA5-8B0F-38507DED8C46}%26Sele
https://servises.sharepoint.com/shema/tveria/Lists/List7/EditForm.aspx?ID=372&Source=https://servises.sharepoint.com/shema/tveria/SitePages/my files.ASPX?View%3D{F0F8CAEB-91DA-4BA5-8B0F-38507DED8C46}%26Sele


שלבים בעדכון מידע לתלמיד

בחירת אוגדן לעדכון. א.

כניסה לפריט חדש. ב.

איתור שם התלמיד. ג.

הוספת פרטים/מילוי. ד.

שמירה. ה.

יציאה מסודרת. ו.



שם התלמיד



:סוג כיתה

שילוב

ס רגיל"בבימ"חנכיתת 

ס רגיל"ש בבי"כיתת לק

מ"חנס "בי/גן
מספר השעות השבועיות  

שהתלמיד יוצא מכיתת  

האם לקבלת מענים  

כלשהם

!חדש



:סוג פרטני

לבד

קבוצה

ש"קבוצת לק

ש"שמספר 

י  "שניתן ע

מורה שמע

!חדש



:  לימודי העשרה

למידה מרחוק

שלוחת המרכז  

הטיפולי

קבוצה חברתית

ללא

/  פירוט החוגים

תנועת  / התנדבות

נוער

!חדש



!חדש



!חדש



tiktalmid225060@gmail.com

052-3978557–אביב זוסמן 

בעיות בתפעול  /דיווח על תקלות



:משימה אישית

.תיק תלמיד ממוחשבלמערכת להכנס1.

.ומי חסרהמשוייכיםלבדוק מיהם התלמידים 2.

.לעדכן נתונים כלליים בקלסר התלמיד3.

:  לעדכן נתונים באוגדנים הבאים4.

הנגשה אקוסטית

שעות תגבור

זכאויות  

https://servises.sharepoint.com/shema/tveria



