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כניסה לפורטל
על מנת להיכנס לפורטל המרצה יש תחילה להיכנס לאתר המכללה בכתובת אתר הבית דוד ילין
כעת ,בוחרים מהתפריט העליון (הירוק) הראשי באפשרות "סגל"

ומהתפריט פורטל הסגל

בעמוד הכניסה יש להקליד ת.ז .וסיסמא .במידה ולא זוכרים את הסיסמא ניתן לשחזר אותה על
ידי הקשה על "לשיחזור הסיסמא לחץ :כאן" מוקף באיור המוקף אדום .הסיסמה אמורה
להתקבל בכתובת המייל שלכם במכללה.

פורטל המרצה
מסך ראשי:

במסך בראשי ניתן לראות:
 .1סרגל פקודות

א .התנתק :יציאה מהמערכת
ב .דף הבית :יוביל לדף זה מכל דף אחר בפורטל
 .2עזרה :מסכי עזרה על המערכת תפריט (הרחבה בהמשך)

 .3תצוגת מידע כללי:
א .מידע מוצג לך עבור :מידע אישי למרצה
ב .הודעות :מידע כללי
 .4קישורים נבחרים :לאתרים שונים
אירועים להיום:
מציג רשימת אירועים כלליים במכללה
 .5תצוגת בחינות:
מציג את לו"ז הבחינות למרצה

דפי הפורטל (מתוך התפריט)
מערכת שעות

מערכת השעות מציג את מערכת השעות של המרצה ,ומציג את שם הקורס ,מספרו המועד ומספר
החדר בו מתקיים.
ניתן להציג מערכת לפי שנה ( ,)1לבחור סמסטרים ( )2ואת המרווחים המוצגים (.)3
לא ניתן להציג מערכת שנתית!
כפתור ההדפסה ( )4ידפיס על המסך – לצורכי צפיה  -את רשימת השיעורים של המרצה ואת נתוני
המשרה שלו .משם ניתן לשמור את הקובץ או לשלוח אותו להדפסה
הדפסת מטריצה ( )5מדפיסה ,גם על המסך ,את פרטי המרצה ואת מערכת השעות כמטריצה לפי
יום ושעה .במידה והמרצה מלמד ביותר מסמסטר אחד כל סמסטר יודפס בדף נפרד.
גם כאן ניתן לשמור את הקובץ או לשלוח אותו להדפסה.

בחינות

בדף הבחינות ניתן לקבל רשימה מפורטת של הבחינות .ניתן לקבל רשימה נפרדת של הבחינות
שכבר התקיימו ושל הבחינות העתידיות
במידה ויש בחינות בחלון יופיע מימין כפתור הדפסה העובד על פי אותו עקרון של הסעיף הקודם.

עדכון פרטים



נקודות חשובות במסך זה:
שימו לב למשבצות הסימון "לפרסם" .סימון תיבות אלה יאפשר לכל סטודנט\מרצה
לראות את הנתון אותו סימנתם .בנוסף ,יש תיבת סימון נוספת "מוכן לקבל דוא'ל
פרסומי" ,סימונה יאפשר למכללה לשלוח פרסומים שונים הרלוונטיים למכללה (לא
מדובר על מבצעים בסופר)...



שעות קבלה:
חלון לא פעיל ,אבל בו ניתן להגדיר את השעות והמיקום בו המרצה יכול לפגוש
סטודנטים המעוניינים בכך.

לא לשכוח לשמור.
השיעורים שלי

מיד עם הכניסה מקבלים טבלה עם הקורס ופרטיו.
 .1יש לוודא שאנו בשנה הנכונה
 .2ובסמסטר הנכון
 .3הקשה על שם הקורס מאפשרת לראות את פרטי הקורס ובין השאר גם להקליד מטלות (חובה
למרצים שרוצים להגדיר בחינות בסמסטר – *) ניתן לתת למטלה גם משקל בציון הסופי.
 .4הקשה על צלמית זו מאפשרת העלאת סילבוס לפורטל .שימו לב שלמודל יש להעלות סילבוס
בנפרד* .
 .5צלמית זו מכניסה אותנו למסך התלמידים בו ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

 .5.1רשימת קשר מציגה את פרטי הסטודנטים בשיעור עם מס' הטלפון וכתובתם .במידה
ורוצים לשמור את הנתונים ,ניתן להדפיס או לשמור כטבלת  Excelאת הנתונים .אם
נעשה זאת יופיעו גם כתובות הדוא"ל שלהם.
כפתור ההדפסה והשמירה כ Excelנמצאים בחלקו
העליון של המסך בצד שמאל.
הערה :הדפסה ,בכל שלב בפורטל המרצה ,מבצעת תחילת הפקה של דו"ח אותו ניתן
לשמור כ ,PDFלהדפיס או מס' אפשרויות אחרות.
 .5.2ריכוז ציונים יציג לנו טבלה עם כל הציונים הכל המטלות לסטודנטים.
 .5.3חלון נוכחות יציג לנו את רשומות השתתפותם של הסטודנטים בשיעורים לאורך
הסמסטר במהלך השנה.

 .5.4קליטת נוכחות ,נתון שיש להקליד בכל קורס ,מציג לנו טבלה בפריסה של שיעורים עם
תיבת סימון עבור כל סטודנט בכל מועד]1[.

ברירת המחדל מסמנת נוכחות לכולם .על המרצה למחוק את הסימון עבור סטודנט שאיחר
או נעדר [ .]2במידת הצורך (או הרצון) יש אפשרות לציין את נסיבות ההיעדרות\איחור [.]3
שימו לב להערה [.]4
 .5.5ניתן לשלוח מכאן מייל לסטודנט בודד ,חלק מהם או לכולם על ידי סימון המשבצת ליד
שמם או בראש העמודה – "דוא"ל לכולם" ,ולחיצה על כפתור בפינה השמאלית
העליונה.

 .6ציונים (*) .המסך הזה מאפשר לנו להקליד ציונים עבור הסטודנטים .ניתן להקליד ציונים
מילוליים (היגדים) או מספריים .נא להתרכז...

( .6.1פינת הנוסטלגיה) זוכרים שבסעיף  3למדנו שניתן להגדיר מטלות לשיעור? כל מטלה
שהוגדרה על ידינו תופיע ברשימה הנגללת .ניתן להגדיר ציונים בו זמנית רק ל  2מטלות.
 .6.2אין משמעות אם בחרנו במטלה ברשימה הראשונה או השנייה .במידה ומדובר במבחן
עם מועדי א' וב' תופיע כאן גם תת-רשימה המאפשרת לבחור את המועד עליו ניתן
הציון.
סטודנט שיכנס לפורטל שלו לצפייה בציונים  ,יראה גם את ציוני המטלות והמועדים.
 .6.3בחירת המטלה בסעיפים הקודמים רק מציגה את הציונים או השדות הריקים במידה
וטרם הוקלדו .על מנת להקליד ציונים למטלות יש ללחוץ על "הצג ציונים"
 .6.4במידה ולמטלות שהגדרנו ניתן משקל ,המערכת תחשב עבורנו את הציון המשוקלל
ותציגו כאן.

 .6.5בעמודה זו ניתן להקליד ציון סופי.
מספר הערות * :אם יש לסטודנט ציון משוקלל ואין לו ציון סופי  ,המערכת תתייחס
אליו כאל ציון סופי ,הווי אומר זה הציון שהם יראו בפורטל וזה הציון שיודפס להם
בתעודות ובמסמכים רשמיים * .ניתן לתקן ציון ,אך במקרה כזה נפתח חלון בו יש
לציין את הסיבות לשינוי( .איחור ,מועד ב' וכו')*ציון סופי "דורס" כל ציון אחר והוא –
במידה והוקלד – הקובע עבור הסטודנט.
(*) הנחיות מפורטות לפעולות אלה ניתן לקבל בנפרד.

בהצלחה!

