הנחיות לכניסה למערכת השעורים הפרטיים ברשת:
חשוב :לפני כניסה לשיעור במערכת וודאו כי יש ברשותכם אזניות ומיקרופון וחיבור יציב לרשת
האינטרנט
 .1יש לגלוש לעמוד הבית /http://homework.lnet.org.il
 .2לכניסה למערכת יש ללחוץ בפינה השמאלית העליונה על כפתור "התחברות" המסומן בצילום
המסך

 .3בלחיצה על כפתור "התחברות" ,תועברו לחלון הזדהות באמצעות סיסמת  IDMשקיבלתם בבית
הספר ** .במידה ויש בעיה עם הסיסמה ,ניתן ליצור קשר טלפוני עם מוקד הסיסמאות 03-9298888
 .4לאחר ההזדהות עם קוד משתמש וסיסמא ,לחצו על כפתור "כניסה"

כעת תזהה אתכם המערכת בשמכם הפרטי ותוכלו להזמין שעורים או עזרה ראשונה בשעורי בית.
תוכלו גם לבדוק אילו שעורים כבר הזמנתם ומתי הם מתקיימים.

הזמנת שיעור פרטי
בחרו את רמת הלמידה המתאימה ,את הפונקציה "שעורים פרטיים" ולחצו על הכפתור "חיפוש
שעור".

כעת תעברו לחלון בו מופיעים המורים השונים .בלחיצה על כפתור "הזמינו שעור" תועברו לעמוד ובו
השעורים הפנויים של המורה שבחרתם.

כאן תוכלו לבחור מועד המתאים לכם ולהזמין שעור.

לאחר הזמנת שיעור תוכלו לראות אותו בלחיצה על השם שלכם משמאל למעלה ואז על כפתור
"השיעורים שלי".

כשמועד השיעור מגיע ,תוכלו להיכנס אליו בתוך האזור "השעורים שלי" באמצעות לחיצה על כפתור
"כניסה לשיעור" שיופיע לצד פרטי השיעור.

במידה ולא תוכלו להגיע לשיעור שקבעתם ,יש לבטלו לפחות  24שעות מראש.
איך מבטלים שיעור?
נכנסים לסביבת "השיעורים שלי" .כאשר נעמוד עם העכבר על השיעור יופיע בפינה השמאלית
העליונה אייקון של פח .לוחצים על הפח והשיעור מבוטל  .יש להקפיד ולבטל שעור בזמן ולא לגרום
למורה להמתין לכם ולבזבז שעור שתלמיד אחר היה יכול להרוויח ממנו .שימו לב ! היעדרויות חוזרות
משיעורים וללא ביטול מראש ,ישליכו על המשך השימוש במערכת.

הזמנת "עזרה ראשונה" בשיעורי הבית
עזרה מיידית היא  15דקות למענה על שאלות שנתקלתם בהן במהלך למידה בבית עם מורה תורן
שעונה לפי התור .להזמנה חוזרים על התהליך כמו בהזמנת שיעור פרטי ,אולם בבחירת סוג השיעור,
במקום "שעור פרטי" בוחרים "עזרה ראשונה בשעורי בית"

בלחיצה על כפתור "היכנסו לתור" תועברו להמתנה למורה פנוי .המערכת תעדכן אתכם לגבי
מקומכם בתור .כשיגיע תורכם תשמעו התראה קולית "תורכם הגיע".

מרגע הישמע ההודעה ,עליכם להיכנס לשיעור בלחיצה על "כניסה לשיעור" תוך  60שניות ,אחרת
יעבור התור לתלמיד הבא.

