
6021049-04, טל' 17905הסוללים  323ת.ד.  –פרוטר מערכות מידע בע"מ  1  
 

 מדריך למשתמש

 

 

 

 

 תיק תלמיד

 לתלמידים והוריהם

 

 

 

 

 2018אוקטובר 
  



6021049-04, טל' 17905הסוללים  323ת.ד.  –פרוטר מערכות מידע בע"מ  2  
 

 אינדקס

 

 3......................................................................  ...................................... מבוא .1
 4....................................................................................  .......... כניסה למערכת .2

 6תפריט ראשי ..................................................................................................  .3
 7 .............................................................................................................דואר  .4

 9 ................................................................................................אישיים פרטים  .5
 10 ........................................................................................................קשר דף  .6

 11 ..........................................................................משמעת אירועי  –פדגוגי מידע  .7
 12 .....................................................................לפי ימים ושעות משמעת  –פדגוגי  .8

 13 ......................................................................................ציונים  –פדגוגי מידע  .9
 14 ............................................................................תקופתי מידע  –פדגוגי מידע  .10

 15 ...............................................................................בגרות ציוני  –פדגוגי מידע  .11

 16 ..................................................................................התאמות  –פדגוגי מידע  .12

 16 .........................................................................................................טפסים  .13
 16 .....................................................................................בחינות  –בחינות לוח  .14

 17 .......................................................................תכנון בחינות לוח  –בחינות לוח  .15
 17 .................................................................................................לימוד חומרי  .16

 17 ..................................................................................................בית שיעורי  .17
 17 ...................................................................................כיתה יומן  –כיתה יומן  .18

 18 .........................................................................לימוד לקב. פרוט  –כיתה יומן  .19
 18 ..............................................................................................שעות  מערכת .20

 

 

  



6021049-04, טל' 17905הסוללים  323ת.ד.  –פרוטר מערכות מידע בע"מ  3  
 

 מבוא  1

לבית הספר, מאפשרת לתלמידים והוריהם קבלת מידע מערכת תיק תלמיד, המשתמש כמערכת ניהול פדגוגי 

 בזמן אמת מבית הספר וצוות המורים:

 לוח הודעות מזכירות 

 לוח תכנון בחינות 

  בחינות, עבודות וכד' –ציוני אירועי ציון 

 רישומי אירועי משמעת, כולל חיסורים ואיחורים 

 תכתובת מורי וצוות הניהול של בית הספר 

 מערכת שעות 

  תוכן שיעורים, שיעורי בית, חומרי לימוד –יומן מורה 
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 כניסה למערכת  2

 https://www.tiktalmid.co.il  יש לגלוש לכתובת:

תגיע למסך ההזדהות. בעוד מספר שבועות תועבר ישירות למסך ההזדהות האחידה של משרד החינוך. עד אז, 

 של תיק תלמיד: תגיע למסך הזדהות

 

 

 

מדובר בשנה הלועזית שבה מסתיימת שנת הלימודים  –כאן תבחר את שנת הלימודים הרצויה )שים לב 

 (.2019, ולכן עליך לרשום 2019הרצויה. כלומר תשע"ט נגמרת ביוני 

 לכניסה. הקלד את שם המשתמש, ואת הסיסמה, ולחץ איקון 

 המשתמש לא קיים, תקבל הודעה בהתאם.במידה והסיסמה לא תואמת למשתמש, או ששם 

של גוגל, אשר דורשת ממך לאשר שאינך  captchaלאחר מספר נסיונות כניסה כושלים, תתחיל לקבל הודעת 

רובוט, ולעיתים אף למלא אחר הוראות נוספות שאמורים לוודא שאכן אתה בן אדם, וזאת כחלק ממניעת פריצות 

 למערכת.

ספים, המשתמש שלך ייחסם למשך מספר דקות, ותקבל הודעה בהתאם, כולל לאחר מספר נסיונות כושלים נו

 משך הזמן עד לשחרור המשתמש.

במידה ואינך זוכר את שם המשתמש ו/או סיסמתך, וכתובת הדוא"ל שלך מעודכנת במערכת, תוכל ללחוץ על 

 לקבלת חלון הלינק 

https://www.tiktalmid.co.il/
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פוס סיסמה", אשר ישלח לכתובת הדוא"ל רשום את מספר תעודת הזהות שלך, ולחץ כפתור "שלח לינק לאי

 שלך כפי שהיא רשומה במערכת, אימייל הסבר+לינק לאיפוס.

במידה ולא רשומה כתובת האימייל שלך בנתוני המועסקים בתיק תלמיד, תקבל הודעה בנדון, ועליך לפנות 

 נית חדשה.למזכירות בית הספר על מנת שתגדיר לך כתובת דוא"ל או לחילופין שתנפיק לך סיסמה זמ

 

אחת לחצי שנה, מייד לאחר כניסה תקינה, תקבל חלון המודיע לך שעליך לייצר סיסמה חדשה. בחלון הקלד את 

 הסיסמה הנוכחית, וכן את הסיסמה החדשה פעמיים.

מתוך  2תווים לפחות, ומורכבת משילוב של לפחות  8הסיסמה החדשה חייבת להיות באורך של  –שים לב 

 הסוגים: אותיות, ספרות, סימנים.

 

עם מספר ילדים בבתי ספר העובדים עם מערכת תיק ואתה הורה לאחר כניסה תקינה למערכת, ובמידה 

להיכנס עכשיו. תמיד תוכל זה מהם ברצונך לאילבחור  עליךועם שמות ילדיך ובתי הספר, תקבל חלון תלמיד, 

 לאחר מכן להחליף "כובע" ללא צורך בכניסה מחדש.

 דוגמא:

 

 

עליון, ומסך הודעות ניווט הרצוי, תגיע למסך הראשי של המערכת, המציג תפריט  התלמידלאחר בחירת 

 מזכירות הרלוונטיות למשתמש הנוכחי.
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 תפריט ראשי  3

 תפריט מהיר, עם תמונות, ותפריט מילולי. –תפריטים  2בכותרת המסך, ישנם 

 

 כאן תוכל לגשת לדואר הפנימי, למסך פרטים אישיים, ולקבלת דף קשר כיתתי.

 בצד שמאל תראה את שם המשתמש, שם התלמיד, כיתה ושם המחנך.

 

 מתחת לתפריט המהיר, ישנו התפריט המילולי:

 מידע פדגוגי 
o תארועי משמע 
o משמעת לפי ימים ושעות 
o ציונים 
o מידע תקופתי 
o ציוני בגרות 
o התאמות לבחינות בגרות 
o התאמות פנימיות 

 הודעות מזכירות 

 אפסים 

 לוח בחינות 
o )לוח בחינות )שבוצעו 
o לוח תכנון בחינות 

 חומרי לימוד 

 שיעורי בית 

 יומן כיתה 
o יומן כיתה 
o פירוט לקב. לימוד 

 מערכת שעות 
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 דואר  4

 

 

 לכתיבת דואל חדש, לחץ "הוסף":

 

 

 לחץ על כפתור מתאים בשורת "סוג הנמען". שים לב ששורת "אל:" משתנה בהתאם לסוג הנמען.

ניתן לשלוח לינקים לחיצים על ידי רישום לינק באופן מלא, בחר את הנמען מתוך הרשימה, מלא נושא ותוכן. 

 http://www.google.co.il  .  לדוגמא:https//:או  http//:כולל קידומת 

לפנימי, לחיצוני )אפשרי רק אם למשתמש המקבל מוגדרת  –באפשרותך לבחור את שיטת העברת הדואל 

 כתובת מייל(

י הקלקת כפתור "הוסף קובץ", קליק על "בחר קובץ להעלאה", בחירת אפשר להוסיף קבצים נספחים על יד

 ללחוץ על כפתור "שלח". –מה שנותר  הקובץ ואישורו, רישום תיאור לקובץ ולחיצת כפתור "שמור".

  

http://www.google.co.il/
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 קריאת דואר

לחץ על השורה הרצויה. פירוט ההודעה יופיע בתחתית המסך. הקלקה כפולה על שטח פירוט ההודעה, יפתח 

 האדום. X -או לחיצת ה ,Escממנו תוכל לצאת בהקשת מקש  –את ההודעה על חלון מלא 

 שאר הפעולות במסך הדואר הן טריוויאליות:

  עבור שורת דואר צבועה, יפתח את חלון השב שדומה מאוד לחלון "הוסף", ויכלול ציטוט של  –השב

 הודאר הנכנס. הוסף את תשובתך ולחץ "שלח".

 

  עבור שורת דואר צבועה, יפתח את חלון "העבר" הכמעט זהה לחלון "הוסף" כלל ההבדל הוא  –העבר

 שהטקסט של המייל כבר קיים, כולל קבצים נספחים. בחר יעד והקלק "שלח".

 

  מסמן/מאפס סימון של כל שורות פריט הדואל המוצגים במסך. –סמן כולם / בטל סימון כולם 

 

  המייל המסומנים.מוחק את דברי  –מחק מסומנים 

 

  יעבור את המיילים המסומנים אל  –יציג חלון לבחירת ספריית היעד, ולאחר אישור  –העבר מסומנים

 ספרייה זו.

 

  מבצע רענון של המסך –בדוק דואר 

 

  מאפשר הוספת/מחיקה של ספריות נוספות מעבר לסטנדרד )נכנס,נשלח,פח אשפה(. –ניהול ספריות 
 

  צבועה, יפתח חלון בפורמט הדפסה של המייל. לחץ עליו מקש ימני של כפתור "הדפס" על שורה

 העכבר, ובחר "הדפס".

 

  מאפשר החלפה של הספרייה הנוכחית. –פקיד בחירה המופיע בצד ימין 

  



6021049-04, טל' 17905הסוללים  323ת.ד.  –פרוטר מערכות מידע בע"מ  9  
 

 פרטים אישיים  5

 

לא תוכל לבצע שחזור סיסמה במידה כתובת אימייל, לא תמלא אם עליך לרשום את כתובת האימייל שלך. כאן 

 דחופות מבית הספר. SMSרצוי שתרשום את מס' הטלפון הסלולרי שלך לקבלת הודעות בנוסף . לכך ותיזקק

 לפי הצורך.הגדר התחתון של החלון, תוכל להגדיר את התנאים לקבלת התראה לטלפון הסלולרי. בחלק 

שתידרש להקליד את הסיסמה  לבשים , תוכל לבצע החלפת סיסמה באופן יזום. "סיסמה החלף"כפתור בלחיצת 

תוים לפחות, ומורכבת  8, והיא באורך של ה בשימוש בעברהנוכחית, ולאחר מכן סיסמה חדשה שלא הית

 משילוב של אותיות, ספרות וסימנים.
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 דף קשר  6

 

 

 . או לייצא לאקסל באמצעות איקון  שתוכל להדפיס אותו באמצעות איקון כמובן 
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 משמעתארועי  –מידע פדגוגי   7

 

 

 :מסך הגדרת חתך יתקבל.  -מנת לשנות חתך, לחץ על איקון הגדרת חתך על 

 

 ועי משמעת, תקופה/טווח תאריכים להצגה.סוגי אר, תוכל לבחור מקצועותפה 

 לייצא לאקסל. /להדפיס להציג / תוכל  כמובן,
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 לפי ימים ושעותמשמעת  –פדגוגי   8

 

 :המסך הבאיתקבל 

 

השיעורים בהתאם , את אירועי המשמעת שנרשמו לך בכל אחד מ(מימין לשמאל)מציג על פני לוח הזמן המסך 

 למערכת השעות, ולפי קוד הצבעים של ארוע המשמעת.

 מחוק, מספר שהאירוע עבר הצדקה.כיתוב 

 רוע משמעת, ולחץ עליו.עד תא עם איעמוד 

 ט את האירוע, מי רשם לך אותו, האם מוצדק, הערת מלל, וסיבת הצדקה.חלון המפרתקבל 

 

ולאחר מכן הגדיר חתך בשורת החתך העליונה, לפי מקצוע, מורה, סוג  ארוע משמעת, טווח תאריכים, תוכל 

 איקון הצג או הדפסה או אקסל.
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 ציונים –מידע פדגוגי   9

 

 :להקליק על איקון החתךלב שכמו ברוב הדוחות, גם כאן תוכל שים 
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 תקופתימידע  –מידע פדגוגי   10

 

 כמויות אירועי משמעת פר מקצוע. +ריכוז ציוני סוף תקופה ו זה

 לגשת למסך חתך.ניתן 
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 בגרותציוני  –מידע פדגוגי   11

 

 :מסך החתךולהלן 
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 אמותהת –מידע פדגוגי   12

 

 

 

 רישומי ההתאמות הפנימיות שנרשמו לתלמידשל  (ללא אפשרות להדפיס/לשמור)דוח למסך יתקבל 

 

 

 

 טפסים  13

 

 רשימת הטפסים שהוגדרו על ידי המזכירות ו/או מורי המקצוע ו/או המורה המחנך.תתקבל 

וזהו לינק, הוא ייפתח בחלון במידה על הטופס, הוא יורד למחשב התלמיד במידה וזהו קובץ פיזי. בלחיצה 

 דפדפן נפרד.

 

 

 בחינות –לוח בחינות   14

 תקבל אירועי בחינה שהוקמו על ידי מורי קבוצות הלימוד שלך.כאן 

 על כלל אירועי הבחינה שהוקמו גם בעבר, לחץ על איקון החתך, והגדר חתך רצוי.להסתכלות 
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 תכנון בחינותלוח  –לוח בחינות   15

תקבל את לוח תכנון הבחינות עבור כל תקופת הלימוד הנוכחי, כפי שהוקם על ידי מורי קבוצות הלימוד ו/או כאן 

 , וכן להפעיל חתךשניתן להדפיסוכמובן מזכיר בית הספר. 

 

 

 חומרי לימוד  16

תוכל לראות חומרי לימוד שהועלו על ידי מורי קבוצות הלימוד שלך, כמאגר כללי, שאינו קשר לשיעור כאן 

 לחתוך לפי סוג המסמך, טווח תאריכי הפרסום, מקצועות ונושאים.תוכל ספציפי. 

 

 

 שיעורי בית  17

בעת מורה מעלה מסמך שיעורי בית, הוא מציין את רשימת הנמענים לו, והם מקבלים הודעה על כך. כאשר 

קבלת ההודעה, גש למסך זה, חתוך לפי המקצוע, ותקבל את הודעת שיעורי הבית שהוקמה לך, ובצידה 

 ם. המסמכים הרלוונטיי

להורדה למחשבך האישי, פתור אותם במסגרת הזמן שהוגדרה לך, והעלה אותם פתורים חזרה עליהם לחץ 

 לבדיקהאת השיעורים בפתורים יקבל התראה, ויוכל להוריד אליו המורה לאותה שורה, וזאת במסגרת הזמן. 

 והענקת ציון.

 

 כיתהיומן  – יומן כיתה  18

 

רישומי הקיום, תוכן, שיעורי בית, חומרי לימוד ורישומי משמעת כפי שמורי קבוצות הלימוד שלך רשמו ביומן זהו 

 על מנת להוריד. "חומרי לימוד"קליק בתוך תא -דבלבצע קליק בתוך תא על מנת להגדילו. -דבלבצע  הכיתה.
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