משרד החינוך
מינהל חברה ונוער

מרכז הדרכה – מחוז חרדי

ברוכים הבאים לקורס הכשרה למנהלי קייטנות באתר אשכולות
להלן דף הנחיות לביצוע הקורס:
שלב ראשון – רישום להכשרה באתר הקייטנות
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לפני ביצוע הקורס יש להירשם להכשרה באתר הקייטנות .בקישור:

בר

/https://apps.education.gov.il/ktnnetharshama
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יש להזין פרטים אישיים ,למלא את הרשות המקומית בה מתקיימת הקייטנה,

שני

שלב שני -רישום משתמש לאתר אשכולות-

ה

להזין קוד אבטחה וללחוץ על שליחה.

לב

וברשימת ההכשרות לבחור :מחוז חרדי – דרך אשכולות – קבוצה מספר ( ...שימו לב למספר הקבוצה)

יש להכנס לאתר אשכולות בקישור:

קורס-מנהלי-קייטנותhttps://eshkolot.net/all-courses/
בכניסה לאתר אשכולות יש לבצע התחברות לאתר אשכולות .לחצו על "התחבר כדי להכנס"

אם אתם רשומים כבר לאתר אשכולות (למדתם שם קורס בעבר) ,אתם מוזמנים פשוט להתחבר בשם
המשתמש שלכם.
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חלונית ההתחברות:

אם זו פעם ראשונה שלכם באתר – עליכם להירשם .לחצו על "אין לך חשבון? הרשם"
חלונית הרישום לאתר:

שימו לב-
שם פרטי ושם משפחה – יש להזין באותה צורה שהזנתם ברישום באתר הקייטנות.
שם משתמש  -ניתן לבחור כל שם משתמש שתרצו ,רק לכתוב אותו באותיות באנגלית.
אימייל – יש להזין כתובת המייל האישית שלכם ,שיש לכם גישה אליה כעת.
סיסמת האימות תישלח מיד אל המייל הזה .ללא אימות לא תוכלו להשלים את הרישום לאתר.
סיסמה – ניתן לבחור כל סיסמה שתרצו.
לחילופין ,במקום לבצע את הרישום ,ניתן להירשם לאתר באמצעות שם המשתמש שלכם בג'ימייל.
בלחיצה על "המשך עם גוגל" .בחרו את המשתמש שלכם בגימייל ואשרו.
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כעת עליכם לאמת את החשבון דרך האימייל שרשמתם.

הכנסו לתיבת המייל שלכם ,ולחצו על הקישור לאימות ההרשמה שלכם.
לאחר השלמת הרישום לאתר ,עליכם ללחוץ על הקישור לקורס מנהלי קיטנות בתפריט העליון של האתר-

שלב שלישי – הזדהות והזנת פרטים אישיים
לפני תחילת הקורס יש למלא טופס פרטים אישיים.

בלחיצה על "טופס מילוי פרטים" יפתח לכם חלון למילוי פרטים.
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חלונית מילוי הפרטים:

שמכם וכתובת המייל שלכם כבר יופיעו שם( .שימו לב שהשם תואם לשם בו נרשמתם באתר הקייטנות)
עליכם להוסיף את מספר הטלפון הנייד שלכם ,מספר תעודת הזהות שלכם – שימו לב לא לשגות!!
לבחור מגדר ,ולציין  Vכדי לאשר שנרשמתם להכשרה באתר הקייטנות (לעיל שלב  , )1ומספר הקבוצה.
לאחר מכן לחצו על "שלב הבא"

בשלב זה עליכם למלא את מספר שנות הותק שלכם ,את שכבת הגיל של החניכים ,את הרשות המקומית
בה מתקיימת הקייטנה ,ואת הגוף תחתיו פועלת הקייטנה.
לאחר שסיימתם למלא את הטופס לחצו על "הרשם לקורס"
לאחר המתנה קצרצרה העמוד יעבור ישירות אל תוכן הקורס.
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שימו לב!
אם תרצו להיכנס לאתר הקורס בשנית ,לא תצטרכו להירשם שוב ,או למלא שוב טופס פרטים אישיים.
רק להתחבר בשם משתמש וסיסמה ,להזין ת"ז בלבד ולהיכנס ישר לקורס.

שלב רביעי – ביצוע ההשתלמות
בלחיצה על אחת מיחידות הקורס ,תיפתח לכם בצד ימין רשימת השיעורים
והשאלונים.
עליכם לעבור על כל השיעורים ,לצפות בתוכן ,ואז לענות על השאלונים.
אם שגיתם בתשובות ,תוכלו לעבור שוב על החומר ולבצע את השאלון בשנית.
כל שיעור שתבצעו ותסיימו בציור עובר ,יסומן בצבע ירוק.
שימו לב-
יש לבצע את הקורס כסדרו .לא ניתן לעבור לשיעור הבא בלי לסיים את
השיעור הקודם!
עם זאת ,אתם יכולים לצאת מהאתר באמצע הקורס ,ולחזור במועד אחר .כל
מה שביצעתם – יישמר!
לאחר שתסיימו לבצע את כל  10היחידות,
עליכם לסמן ב Vאת הצהרת הנוכחות בקורס ,ובכך תושלם ההכשרה שלכם
כמנהלי קייטנה.

שימו לב!
בצד שמאל למטה מופיעה לשונית "מסמכים שימושיים"
שם תוכלו למצוא מסמכים חשובים ,קישורים לחוזרי מנכ"ל ולהנחיות שונות ,מידע
למי עליכם לפנות בנושאים שונים הנוגעים לקייטנה ,וכן חוברת עם מגוון הצעות
לפעילויות למסגרות קיץ.
בהצלחה!

