
תלמויולת ההשתמינהמול יומני  דההנחיות לעבו

רתאלסה ניכ

 https://professionaldevelopment.taldor.co.il/  - יש להיכנס לאתר הבא  

 hishtalmut@talpiot.ac.ilשם משתמש

הכי פשוט לעשות העתק-הדבק ולשמור סיסמאות בדפדפן)Talpiot0 ( סיסמא

ףורמצסל בץ אקקו רךם דטינודת סטסכנלה

יםאם הביללכה לע ידפקהל יש

(במספר 8) איםות הבדת הש אשי ףורצמה בטופס

:ל"נכ םה ליםלכה .ערכת במטלקי יאל ץהקוב שלשביב קי רדחא א תקיספמ ,ץובקה ךדר יםנונת סיםינכמ אם

(טלקנ לא אוה ןכלו ל"וא הדרוט ת אאלמל יכחת שינ)א איםלמ תויהל ביםייח םתאיה לכ

ספרות )כולל אפסים בהתחלה( 9חייבת להכיל  -ת"ז
חייבים להקליד ע"י בחירה מהרשימה - עיר 

 שד'( צריך מלל מלא בו מספרים או מקפים )כמו אסור שיהיו  - רחוב
, ולא כניסה ב'...(4דירה  3, לא 4/3יש לרשום מספר בית בלבד )לא  - מספר
כמו המיקוד החדש, אם  7ספרות ולא של  5, כמו כן מיקוד חייב להיות של 55555חייבים להקליד, אם אין יש להכניס  - מיקוד 

 הראשונות( 5-להכניס רק את הספרות מיקוד יש  7באלפון יש 
hishtalmut@talpiot.ac.ilחייבים להקליד, אם אין ניתן להכניס את הכתובת  - דוא"ל

םיטנודטס 55 לש ןמויל הע שיצמח ותרי חקול אל ה זדנפר בטנודט סלכ דילקהל ףיעד ישיא ןוייסנמ

https://professionaldevelopment.taldor.co.il/
mailto:hishtalmut@talpiot.ac.il


תדוסת עבוכנלה

הולכים לניהול יומן

ועל כל קובץ עושים



תכחווונ יםנציו תלהקלד

עולים חזרה בגלילת המסך למעלה, ולוחצים על דיווח נוכחות

ועל כל משתלםשוב גוללים את המסך למטה, 

לוחצים על הוי – 1

ירוק נוכח, אדום לא נוכח)( – בודקים את הנוכחות וגוללים לכיוון שמאל עד הסוף 2



– מכניסים בסוף ציון3 

– חוזרים עד הסוף ימינה ולוחצים על עדכון בוי4  

...שוב, ככה לכל סטודנט
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