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 מבט כללי –אורביט 

כניסהלאורביט

אורביטהינהתוכנהאינטרנטיתמושתתתדפדפןועלכןכדילגשתאליהאיןצורךבהתקנה.

קישורהבאהנעשיתמלסביבתמשתמשיהמוסדגישה

https://ilanet.biu.ac.il

גישהלסביבתהמדריכיםנעשיתמהקישורהבא

https://minhaltest1.mn.biu.ac.il/demo6

סמהכפישקיבלנומהמחשוב.ינזיןאתשםהמשתמשוהס

 

המסכיםבאורביט

.המסכיםבאורביטבנוייםבצורהעקביתלפיהמבנההבא

כמותהמסכיםבסרגלתשתנהבהתאם זמיןתמידמכלמסךומאפשרנגישותלכלהמסכים.–סרגלהמסכים

 .מסוימיםלהרשאותהמשתמש.בנוסףניתןלראותבואתכפתורהעזרה,שזמיןבמסכים



 

 

https://ilanet.biu.ac.il/
https://ilanet.biu.ac.il/
https://minhaltest1.mn.biu.ac.il/demo6
https://minhaltest1.mn.biu.ac.il/demo6
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מציגלמשתמשאתהמסךשבוהואנמצאכרגע,ואףמאפשרחזרהלמסךהקודםשממנוהגיע.–סרגלהניתוב



חיפוש,סינוןוביצועפעולותביצועפקדיםל



בהמוצגיםהנתוניםשבהםאנומעוניינים,כוללכפתוריפעולה–טבלתהנתונים



פקדיםבאורביט

העיקרייםשבהם:ישנםפקדיםשנראהכמעטבכלמסךבאורביט.נכיראת 

.כלים/הגדרות-

2003אולאופיסhtml,pdfלקובץ as is,אפשרויותייצואהטבלהלהצגהבכלעמוד הגדרתכמותהשורות

[doc, xls.]ולבחוראתהכפתוריםשאתםהואעובדהכיבנוסףכלמשתמשיכוללהיכנסלפקד

הרבהושאותםירצהכקיצורדרך.

בלחיצהעלהפקדתפתחהחלוניתהבאה.



עלמרשימתהכפתוריםהזמיניםונלחץעלידיסימוןכפתורנבחרלדוגמהאתהכפתוריםהבאים

להוצאתכפתורעלשנסמןכפתורמרשימתהכפתוריםהנבחריםואו

למהרשימה.נסדראותםלפיהסדרהרצוילנועלידיסימוןהשדהוהזזתםבאמצעותלחיצהע

]למטהפירושובצדשמאליותר[.]למעלהפירושובצדימיןיותר[או
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.כעתהםיופיעובמסךהראשיעבורכלרשומה



 מהווהקישורלכלהכפתוריםהזמיניםלמשתמששלהרשומה]כרטיסהסטודנט[.ניהול כפתורה

לכןמומלץלהשאיראותותמיד.

.בחירת שדות-

ומיקומןבטבלה.בחירתעמודותלהצגה

נבחראתבלחיצהעלהפקדתפתחרשימתהשדותהזמיניםלהצגהבטבלה.באופןדומהלבחירתהכפתורים,

השדותשנרצהלהציגבטבלה,לדוגמהאוסיףאתהשדההשכלות.
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 כלמשתמשיכוללבחורלהציגלעצמואתהשדותשאתםהואעובדבאופןשוטףוכךלחסוךשיטוטבין

 יםכדילאתרהמידעמסכיםשונ

מעתההשדהיופיעברשימה



.בגרסה חדשה ייצוא לאקסל-

 .xlsxבפורמט2007/2010אלאקסלas is יצואהטבלההמוצגתבמסך

.בניית דוח-

 ,xlsבדומהלבחירתשדות,רקשהפעםבחירתהשדותהיאלאלתצוגהבאורביט,אלאלהפקהלקובץחיצוני]

doc, pdfזהמאפשרבחירהדינאמיתשלהשדותלייצואבמקוםהייצואלאקסלשמוציאאתמה[.כפתור

שמופיעבמסך.
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.הפקת מסמכים-

לחיצהעלהכפתורתעביראותנולרשימתמסמכיםאפשרייםלהפקהמעולםהנתוניםשאנחנונמצאיםבו.

 מסמכיםהפקתרקהמסמכיםנבניםעלידיהמוסדובהתאםלצרכיו.פרטיםנוספיםמופיעיםבפ

.הפקת דוחות-

לחיצהעלהכפתורתעביראותנולרשימתדוחותאפשרייםלהפקהמעולםהנתוניםשאנחנונמצאיםבו.ניתן

הפקתדוחותבפרקשנבנועלידיהמוסד.פרטיםנוספיםמופיעיםלהפיקדוחותמערכתאודוחות

.עזרה-

במסכיםמסוימיםניתןלהיעזרבכפתורזהללמודעלהמסךועלפעולותופקדיםהנמצאיםבו.

.עריכה/פרטים-

סטודנט]שם,כאשרמופיע,סימןשאפשרלערוךהגדרותאופרטיםשלאותהרשומה.לדוגמהלערוךפרטי

טלפון,כתובתדוא"לוכו'[

.מחיקה-

פעילמחיקתרשומה.לרובנעדיףשלאלהשתמשבאופציהזו,אלא"לנטרל"אתהרשומהע"יביטולהסימון

בעריכתהרשומה,וזאתכדילשמוראתההיסטוריהבמערכת.

.ניהול/ כרטיס-

מהכדיאוקבוצתקורס,נכנסלכרטיסשלהרשו,למשלסטודנטכאשרלרשומהישנםמספרמסכיםתחתיה

לצפותבכלהמסכיםהזמיניםלאותהרשומה.

.שליחה רב ערוצית-

ו/אובדוא"ל,כוללאפשרותשליחתקבציםואףוהפקתמסמכיםושליחתםאוטומטית SMSשליחתהודעהב

לקבוצתרשומות.
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הסברמונחים–המבנההאקדמי

 שםהתכניתקבועלכלהלומדיםלכלהשניםהסטודנטלומד.שמהשלהכותרת-תכנית לימודים.

 .דוגמה:תוארראשון,תעודתהוראה

 מהווהתשתיתלמערכתהשעותנושאהקורסבתכניתהלימודים. מסויםשנלמדמקצוע-נושא קורס

 שלהסטודנטים.דוגמה:אנגליתלמתקדמיםא,ביולוגיהב.

  לומדהסטודנט.פהבאלידיביטויהשינויביןמישאותושאקורסנומחזורשלמופע/–קורסקבוצת

 .02אוקבוצה01בקבוצהשלומדבקורס

 מרצהיום,שעה,כתה,-מערכתהשעותהגדרת-מפגש. 

 מדעיהמחשב. עבורמספרקבוצותקורס,לדוגמהלימודייסוד,אנגלית,ףמהווהמכנהמשות–פרק 

 גוףבאוניברסיטהשתחתיותחומיאחריותאקדמייםגדוליםכמותכניותלימוד.דוגמה:מדור–מדור

 ,מדורתוארשני.הרשמהוקבלה,מדורבחינות

  יחידהאקדמיתהמאגדתמספרמחלקות,לאודווקאלפיתכניותלימודים.דוגמה:מדעי–פקולטה

 תחומי.-הרוח,משפטים,רב

 דוגמא:המחלקהנהלתמסלולילימודוקורסיםבתחוםמסויםיחידהאקדמיתהמ–מחלקה.

 למתמטיקה,המחלקהלתנ"ך

 הכוונהוהתעמקותשלתכניתלימודיםלכיווןמסוים.דוגמהמסלולמתמטיקהמורחב,מסלול–מסלול

 .מתמטיקהעםתזהלתוארשני

 מתןדגשבמסלול–התמחות 

 מנהל סטודנטים

רשימתסטודנטים

.ניתןלבצעחיפושיםשלסטודנטיםסטודנטיםרשימת<סטודנטיםניתןלראותאתרשימתהסטודנטיםבמסך

[סטודנטים-מתקדםחיפושחיפושמתקדם]ראופרקלפיפרמטריםשוניםוכןלבצע

ממסךזהגםניתןלהוסיףסטודנטחדש.

 בחירת שדותניתןלבחוראתהעמודותלתצוגהבטבלהעלידילחיצהעל 
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תכניותלימודיםשלסטודנט

סטודנט.שלתכניות לימודים ניהולתכניותהלימודיםשלסטודנטנעשהממסך

 תכנית לימודים ונלחץעלסטודנטיםרשימת<סטודנטיםנאתראתהסטודנטממסך

 לכניסהלכרטיסעלברשימתהסטודנטים,נלחץתכנית לימודיםבמידהולאמופיעאייקון

 הסטודנטואזיופיעהאייקון.

 עלמנתולסמןבמסךרשימתסטודנטיםנוכלללחוץעל

 הלימודאליהןהסטודנטרשוםהשנהתכניותלראותאתכל

נקבלאתרשימתתכניותהלימודיםשהסטודנטלמדלאורךהשנים.ניתןלמייןאתהרשימהבסדר

עולה/יורד.



עריכתתכניתלימודיםשלסטודנט

תאפשרתצוגהמפורטתועריכהשלפרטיהתכניתבאותהשנהלחיצהעל
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במסךזהניתןביןהיתרלעדכן:

 איפההסטודנטלומדבמוסד–וםמיק 

 באיזושנהשלהתוארהסטודנטנמצא.-זוהשנההאקדמיתשלהסטודנט–שנה לייעוץ 

 אךניתןלהכתיבאוטומטית.השדהמחושבקבוצותקורסכמהשניםהסטודנטרשוםל–שנת לימוד,

 ידנית

 לאיזושנתתקן/אשכוללהתייחסבחובותהלימודיםשלהסטודנט.–שנת חוקה 



הרשמהוקבלה

מסךהרשמהוקבלהשלסטודנטמאפשרהצגתמידעאודותנתוניהרשמהומצבהקבלהשלהסטודנט

 שלהמדריך[שלהסטודנטבהתאםלמסלוליםשאליהםנרשם.2וניהולחוותהדעת]פירוטבחלק

דרישותכוללתכניתהלימודיםשלהסטודנטבשנתהעבודההנוכחית,נתונימוצגיםהמסך שלהעליון בחלק

.לימודיםומצבמיקוםקבלהחסרות,

תהיהמסומנת.רישום מקווןבמידהוההרשמהבוצעהמהרישוםהמקוון,תיבתהסימון

תנאי,נדחה,תלמידממסךזהנעדכןאתסטטוסהסטודנטבתכניתהלימודים,כלומרנחליטאםהואנשארעל

מןהמנייןוכדומה.

נתוניהמסלוליםאליהםהסטודנטמעוניין-מוצגיםמסלוליההרשמהשלהסטודנטשל המסךבחלק התחתון

להירשם,מסודריםלפיעדיפות.

.אתבדיקתנתוניהקבלהנבצעבשנההקבלהוסטטוס,במסלולהמשוקלללציוןקציהיאינדהישנמסלולכלליד

שלהתכנית.הראשונה
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 מסלולשלסטודנטבסטטוסהתקבללאיכוללהפוךלחסרהחלטה/נדחה.–שימולב 

 עדכוןאוטומטישלסטטוססטודנטבמסלולהרשמהנעשהרקאםלאבוצעעדכון–שימולב

 התהליךהאוטומטילאיחולעליויותר.-ידנישלהסטטוס.מרגעשהיהשינויידני
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נוספותפעולות

 במקרהשמשתמשאחרביצעעבודהעלהסטודנטבמקבילומעונייניםלוודא–ריענוןמצבקבלה

שצופיםבמידעהעדכניביותר]סטודנטעדכןפרטיםברישוםהמקוון,משתמשעדכןהשכלות,נקלט

 קובץבגרויותוכו'[.

 לשבחר,ומעונייניםלהציגבמידהוסטודנטלאעמדבתנאיהקבלהלמסלו–סיכוייקבלהלמסלולים

אתאופציותלקבלהבמסלוליםאחרים.

ניתןלסנןאתהמסלוליםלפיפקולטות/מחלקותרלוונטייםאולפיקוד/שםמסלולואףלפיסטטוס

 הקבלהכפישצפוילהיותאםיירשםלמסלולהחלופי.

 הכתבתרמהמחייבתוהכתבהשלרמותאנגלית/עבריתשלתכניתלימודיםשלהסטודנטהצפיי[

הזנתסיבה[.רמתהאנגלית/עבריתהיאזובעלתהציוןהגבוהביותרמכלהציוניםמקניהרמה.

 

מסלוליהרשמהשלסטודנטים

ניתןלצפותבמסלוליהרישוםשלקבוצתסטודנטיםבמקוםלצפותבכלסטודנטבנפרד.

.סטודנטיםשלרישוםמסלולי<ודיםלימתכניות<טודנטיםסצפייהבמסלוליההרשמהנעשיתממסך

לבחירתכברירתמחדלנראהאתכלהמסלוליםשלכלהסטודנטים.נוכלללחוץעל

ו/אולבצעסינוןבמסךעצמו.סטודנטים-מתקדםחיפושאוכלוסייהבעלתמכנהמשותף,כפישנראהבפרק

לשינוישיטתמיוןהרשומותבמסך.ביןהיתרנוכללהיעזרבמיוןלמציאתסדרקדימויותנלחץעל

הקבלהשלסטודנטיםלמסלול]דירוגים[



 







 

  13 

 

לסטודנטיםקבוצותקורסשיבוץ

קבוצותקורססטודנטלשיבוץ

שלסטודנט. קבוצות קורסרישום ללסטודנט.השיבוץנעשהממסךקבוצותקורסניתןלבצעשיבוץ

 .  קבוצות קורסרישום לונלחץסטודנטיםרשימת<סטודנטיםלכניסהלמסך,נאתראתהסטודנטממסך

 לכניסהלכרטיסעלברשימתהסטודנטים,נלחץקבוצות קורסרישום לבמידהולאמופיעאייקון

 הסטודנטואזיופיעהאייקון.

ונבחרבמסךנלחץעל



שאנומעונייניםלשבץלסטודנט.קבוצותה.נחפשאתקורסהקבוצותתפתחחלוניתעםרשימת

 ךעבורבפעולתשיבוץאחת.איןצורךלבצעאתכלהתהליקבוצותקורסניתןלבחורכמה–שימולב

.קבוצהוקבוצהכל

 מהמיקוםהמתאיםלתוכניתהלימודים.קבוצותקורסניתןלשבץלסטודנטרק–שימולב 

 קבוצותקורסכדילחפשעלידילחיצהעלמתקדםחיפושניתןלבצע–שימולב

בעלימכנהמשותףשאינומופיעבשדותהסינוןהבסיסיים.



הרצוייםנלחץעלקבוצותקורסלצורךרישוםהסטודנטל

.נבחרקבוצותתלבחירתהתוכניתשאליהנקשראתהלימודים,תפתחחלוניתכניותבמידהולסטודנטישכמה

.אתהתוכניתהמתאימהונלחץעל
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 לאשכולותבתוכניתהלימודיםשלהשייכותקבוצותקורסניתןלשבץלסטודנטרק–שימולב

הלימודים,מולהתבוצעבדיקתהאשכולות.בעליהרשאהיכוליםלבצעתכניתלכןבבחירתהסטודנט.

הלימודים.תכניתבאשכולותןשאינקבוצותקורסגםעבורחבכושיבוץ

שלהסטודנט.קבוצותקורסיתווספולרשימתהקבוצותלבסוףה



שיבוץסטודנטיםלקורס

קורס.קבוצתשלרשימת סטודנטים השיבוץנעשהממסךניתןלבצעשיבוץשלקבוצתסטודנטיםלקורס.

 רשימת סטודנטים  ונלחץעלוצותקורסקברשימת<לימודיםממסךהקבוצהנאתראת

לכניסהלכרטיסהקורסואזיופיעעל,נלחץקבוצותברשימתהרשימת סטודנטיםבמידהולאמופיעאייקון

האייקון.

להוספתסטודנטיםיחידיםבחיפושלפישםאוזיהויאושנלחץעלנלחץעל

.מתקדםחיפושלביצוע





 

  15 

 



 

 

 



היסטורייתרישום

נרשמתבלוגפעולותבאורביט.קבוצות קורסרישום לכלפעולהשנעשיתבמסך

 . היסטוריית רישום ונלחץסטודנטיםרשימת<סטודנטיםלכניסהלמסך,נאתראתהסטודנטממסך

 לכניסהלכרטיסעלברשימתהסטודנטים,נלחץהיסטוריית רישוםבמידהולאמופיעאייקון

 הסטודנטואזיופיעהאייקון.
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,טווחמסוים,פעולותעלקורסמסויםהפעולותשביצעמשתמש–ןאתרשימתהפעולותלפיהצורךשלנוננס

תאריכיביצועהפעולות,סוגהפעולה]למשללחפשרקמחיקות[.

ניתןלמייןאתהרשומותלפישםקורס,שנתהקורס,תאריךפעולה.

שלהסטודנטעלפיהקריטריוניםקבוצותקורסנקבלאתרשימתהפעולותשבוצעועללאחרלחיצהעל

שבחרנו.

,בונראהפירוטשגיאותוהודעותשהתקבלובמהלךהפעולה.פרטיםמומלץלהציגברשימהאתהשדה



 מנהלה

סטודנטים-מתקדםחיפוש

החיפושהמתקדםמאפשרפילוחמעמיקומציאתסטודנטיםשוניםבעלימכנהמשותףלפיהגדרהשנקבעה.

.סטודנטיםרשימת<סטודנטיםאתהחיפושהמתקדםנבצעממסך

בתכנית הפסקתלימודיםננצלאתיכולותהחיפושהמתקדם,לדוגמהלאתרסטודנטיםבעלימכנהמשותףשל

לימודיםתוארראשון.

נבחראתהפסקת לימודיםותכנית לימודים תחתקטגוריותלימודיםובלשוניתנלחץעל

הפרמטריםלחיפוש.

דוגמה:

בתכניתלימודיםתוארראשוןוהםהפסיקואתהלימודיםאחריתשע"ו בשנתנחפשאתהסטודנטיםשלומדים

.22/09/2015התאריך
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 תכניתהלימודים.ייתכןויעלוסטודנטיםשלומדיםאתשל שימולבשאיןמדוברדווקאהפסקה

 התכנית,אךביצעוהפסקתלימודיםבתכניתאחרתשהםשייכיםגםאליה.

 תמצאאתהסטודנטיםששייכיםלמחלקה–"אובתוךהשדותמתבצעתנאיחיפוש"-שימולב

 ".ישראלעםספרות"או"תלמוד"

 סיוםתמצאאתהסטודנטיםעםתנאילימוד"–"וגםעתנאיחיפוש"ביןהשדותמתבצ-שימולב

 ."זמננוויהדותישראלתולדות"עםמסלולוגם"ראשוןתואר

שמקיפהאתרשימתירוקהמסגרתבאמצעותמתקדםחיפוששנמצאהמהאוכלוסיינזההשאנחנועובדיםעל

הסטודנטיםשלנו.

 .חיפוש ניקויעלנלחץהבחירהאתלאפסבכדי



פעמיםרבות]למשלרשימתהסטודנטיםשהתקבלוהשנהלתוארמתקדםחיפושבמידהועובדיםעםאותו

ראשון[,ניתןלשמוראתהחיפושעםשםלבחירתנו.

כעתהחיפושיופיעברשימתהסטודנטים,לידכפתורהחיפושהמתקדםובתוךהגדרותהחיפושהמתקדם.
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דוחותומסמכים

הפקתדוחות

דוחהואפלטבפורמטקבוע,אשריכוללבצעמניפולציותפילוחוחישוביםשוניםמעולמותנתוניםשונים.דוח
טבלאותנתונים,ללאטקסטחופשי.

חדרים,]ישויותקורסוכו'[בודדאורשימתקבוצת,מרצה,טחדר,סטודנ]ישותניתןלהפיקדוחותעבור
כו'[.וםסטודנטי

שעליהנרצהלהפיקאתהדוחמראשיתהרשימהכדילהפיקאתהדוחעלכלרשימתהישותלידנלחץעל
שמופיעהברשימה.הישויות

נקבלאתרשימתהדוחותהזמיניםלהפקה.
ניתןלהפיקדוחות:

 לקובץPDFע"ילחיצהעל- 

 DOCע"ילחיצהעל- 

 XLSע"ילחיצהעל- 

לקבלתהדוח.לכלדוחקייםמסךפרמטריםמקדימים.נבחראתהפרמטריםונלחץעל
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הפקתמסמכים

מסמךהואפלטבפורמטגמיש,אשרמכילבעיקרטקסטשהוקלדע"ימשתמשיהמוסדואיננומכילכמעט

טבלאותאומניפולציותחישוביותאואיגודנתוניםמכמהעולמותנתונים.

לימודיםשלסטודנטוכו'[בודדאולהפיקלרשימתתמרצה,תכני]סטודנט,ישותכיםעבורניתןלהפיקמסמ

]סטודנטים,מרציםוכו'[.ישויות

יוצאדופןהואמסמךשלתכניתלימודיםשלסטודנט,שלאניתןלהפקהלקבוצה,אלארקלתכנית–שימולב

.מסוימתבשנהמסוימתלימודים

יהנרצהלהפיקאתהמסמךמראשיתהרשימהכדילהפיקאתהמסמךעלכלשעלהישותלידנלחץעל

שמופיעהברשימה.נקבלאתרשימתהמסמכיםהזמיניםלהפקה.הישויותרשימת

לפניההפקהשלהמסמך,נוכללהשתמשבפרמטרים]תלויהרשאות[:

 במידהונרצהלערוךאתהמסמךבטרםהפקתו]לדוגמהלהוסיף–ההפקהלפניטקסטתבניתהצג

 טקסטשלאקייםבד"כבמסמך[.

 ישנםמסמכיםשהוגדרושניתןלהפיקפעםאחתבלבד.סימוןפרמטרזה–חוזרתהפקהבצע

מאפשרלמורשיםלהפיקאתהמסמךפעםחוזרת.


נוכללחפשאתהמסמךבאמצעותשדותהחיפוש.

:ניתןלהפיקדוחות

 לקובץPDFע"ילחיצהעל- 

 ע"ילחיצהעל-לדוא"ל 

 לPDFע"ילחיצהעל-עבורמישאיןלודוא"למוגדרבמערכת
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