מינהל מערכות מידע
ופרויקטים מיוחדים

מדריך זה נועד לסייע לתלמידים ולהורים להיכנס למערכת "תלמידע" ולתת מענה על שאלות נפוצות.

 .1גלישה לאתר בכתובתhttps://talmeidaweb.ort.org.il/StudentsWeb :
או מאתר ביה"ס תחת צלמית של תלמידע בתפריט תלמידים.
 .2הפעלת אפליקציית סלולר הזמינה לכל

תלמיד והורה בפלטפורמות  iPhoneו. android -

הסיסמה הראשונית מיועדת לשימוש חד פעמי בלבד ותוקפה יפוג  77שעות מעת הפקתה ,הן באתר והן
באפליקציה.
בכניסה הראשונה למערכת ,חובה לשנות את הסיסמה הראשונית דרך האתר בלבד וחובה להזין תיבת דוא"ל
זמינה שבאמצעותה ניתן גם לשחזר את הסיסמה במידת הצורך.

.1

ניכנס לאתר >> נזין ת.ז >> .נזין סיסמה (שמופיעה בדף שהתקבל מבית הספר) >> נלחץ כניסה.

 .7בכניסה ראשונית של המשתמש (הורה או תלמיד) יש לעדכן את כתובת הדוא"ל בחלונית שתפתח.
שימו ♥ כתובת הדוא"ל שנזין תשמש את המערכת לשלוח לשם סיסמה חדשה במקרה שנשכחה.
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הערה :במידה והחלונית לא נפתחה ,תופיע שורת אזהרה למעלה או למטה (תלוי בגרסה הדפדפן)
שהחלונית נחסמה.

יש לאפשר חלוניות קופצות (פופ-אפ) בדרך הבאה:
בחירה בתפריט כלים ( >> )Toolsנבחר בסעיף "חוסם הפריטים המוקפצים" ()Blocker Pop-Up
>> במידה ובתפריט הנוסף שנפתח מופיעה השורה" :בטל חסימת חלונות קופצים"  -נלחץ עליה.
(אין צורך לבצע זאת במידה ומופיע בתפריט השורה" :הפעל חסימת חלונות קופצים").

לאחר הזנת כתובת הדוא"ל ,יש לענות על כל השאלות הבאות למקרה שתישכח סיסמה בכניסה הבאה.
לא ניתן לכתוב בתשובות סימנים ולא ניתן לענות תשובה זהה לשתי שאלות.

לאחר מילוי התשובות נלחץ על סיימתי >> נקבל הודעת אישור.
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בשלב זה נשנה את הסיסמה הראשונית שקיבלנו.

נזין את הסיסמה הנוכחית (שבעזרתה נכנסנו) >> נזין סיסמה חדשה לפי הכללים בצד >> נזין שוב את
הסיסמה החדשה >> נלחץ על שנה סיסמה >> יופיעו הלשוניות והמידע נטען.

שימו ♥ :לאחר שינוי הסיסמה ,תוקף הסיסמה הינו  363יום לתלמיד ו 180 -יום להורה.
בסיום תקופה זו תתקבל הודעה:

שימו ♥ ניתן לבצע רק לאחר השלמת השלבים הנ"ל (תהליך הרישום) ובמידה ושכחנו את הסיסמה
שהחלפנו.
(מתחת לשדה הסיסמה) >> נפתח אוטומטית החלון הבא:
 .1נלחץ על הקישור
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 .7נזין ת.ז >> .נלחץ עם העכבר על השדה "תשובה" או על מקש  Tabאו על מקש  >> Enterתופיע
שאלת אימות >> נזין בשדה תשובה את המלל שהזנו בתהליך הרישום.

שימו ♥ במידה והתשובה לשאלת האימות לא נכונה ,תקבלו ניסיון שני ושלישי.
בניסיון השלישי >> נזין בשדה תשובה את המלל >> נזין את המספר שמופיע בתמונה מתחת.

הערה :לאחר הניסיון השלישי החשבון נחסם ולכן יש לפנות למזכירות בית הספר.
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 .3לאחר הזנת התשובה הנכונה ,תישלח סיסמה חדשה לתיבת הדוא"ל שהוזן בכניסה הראשונית.

 .4ניכנס לתיבת הדוא"ל ונאתר את ההודעה עם הסיסמה החדשה שקיבלנו >> שם השולחTalmida :
נושא ההודעהPassword recovery from manbas system :

 .5הסיסמא שמופיעה בהודעת הדוא"ל תקיפה למשך  22שעות מרגע הפקתה.
לאחר הכניסה עם סיסמה זו נופנה ישירות ללשונית הגדרות אישיות (האחרונה) >> נזין את הסיסמה
שקיבלנו >> נזין סיסמה חדשה >>נזין שוב את הסיסמה המבוקשת >> נלחץ שנה סיסמה.

 .6במידה ואתה נתקל בקושי בהתחברות נא עיין ברשימת השאלות הנפוצות והתשובות בעמוד
האחרון.
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 שאלה :האם להזין את תעודת הזהות שלי (ההורה) או של הילד/ה?
תשובה :תלוי מי הנמען בדף שהתקבל מבית הספר.
 שאלה :הזנתי ת.ז .וסיסמה ,לחצתי כניסה ולא נפתח שום דבר .למה?
תשובה :בדפדפן שלך חסומים חלונות קופצים ולכן יש לבטל את החסימה .עיין בשלב א'.
 שאלה :האם זה משפיע אם אני כותב/ת סיסמה באותיות גדולות או קטנות?
תשובה :לא ,אין השפעה.
 שאלה :שכחתי סיסמה ,הזנתי תעודת זהות וכתוב לי "משתמש לא קיים" ,למה?
תשובה :יש לפנות למזכירת בית הספר לקבלת סיסמה ראשונית.
 שאלה :איבדתי את הדף שקיבלנו מבית הספר ואני לא זוכר את הסיסמה שהופיעה ,מה לעשות?
תשובה :ללא רישום התחלתי הכולל הזנת תיבת דוא"ל ,מילוי שאלות אימות וכו' ,לא ניתן לשחזר
סיסמה ע"י כפתור שכחתי סיסמה .יש לפנות למזכירות בית הספר.
 שאלה :קיבלתי הודעה שהסיסמה החדשה תישלח לתיבת הדוא"ל שלי ,אך אני לא קיבלתי.
תשובה :יתכן כי הודעת הדוא"ל הועברה לתיקיית ספאם.
 שאלה :קיבלתי לפני כמה ימים דף מבית הספר עם הסיסמה ואני לא מצליחה להתחבר ,למה?
תשובה :תוקף הסיסמה שהונפקה תקף ל 22 -שעות ולכן יש לפנות למזכירות בית הספר.
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