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 כללי

מערכת "סל מדע" היא מערכת שמיועדת להגשת תכניות עבודה, דוחות ביצוע ובקשות תמיכה לתמיכה 

 לתמיכה ברשויות המקומיות. –במסגרת קול קורא סל מדע 

אלא היא מערכת נוספת המסייעת לקשר בין  המערכת לא מחליפה את השימוש במערכת המרכב"ה, 

 הרשות למשרד. הדוחות המתקבלים מהמערכת יוזנו במקומות המיועדים לכך במרכב"ה.

 

 הרשמה למערכת

 משתמש קיים הוא משתמש שקיבלת הודעה בדואר האלקטרוני המאשרת  -משתמשים קיימים

 את הרשמתו למערכת. משתמש כזה איננו צריך להירשם שנית למערכת.

 על מנת להוסיף משתמש חדש או לעדכן פרטי משמש קיים יש למלא  -עדכון / הוספת משתמש

לשלוח אותו לתיבת  http://bit.ly/SalMada את הטופס המופיע באתר המשרד בכתובת 

  v.ilSalMada@most.goהדואר : 

 

 כניסה למערכת

 מערכת מקוונת סל מדע )משמאל(← סל מדע  ← מדע ליד הבית←  אתר משרד המדע הטכנולוגיה

 או בכתובת: 

https://xforms.most.gov.il/Portal/code/index.html 

 

http://bit.ly/SalMada
http://bit.ly/SalMada
mailto:SalMada@most.gov.il
https://xforms.most.gov.il/Portal/code/index.html
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 התחברות למערכת

 בדף ההתחברות:יש להזדהות 

 

 קיימות שלוש אפשרויות להתחברות למערכת:

 התחברות באמצעות כרטיס חכם  .1

 התחברות באמצעות רשת חברתית .2

 קוד אימות משמש להתחברות חד פעמית.  -התחברות באמצעות קוד אימות  .3

 להלן שלבי התחברות באמצעות הקוד :

 הזנת מספר ת.ז וכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. .א

 .מייל המכיל את הקוד בדואר האלקטרוני קבלת .ב
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 לעיתים יש להמתין מספר דקות עד לקבלת המייל -שימו לב

 יש להזין את הקוד במסך המתאים וללחוץ על כפתור "התחברות". .ג

 תחברות באמצעות רשת חברתיתה .4

מהרשתות החברתיות הבאות: יש לשלוח בקשה  צונכם להשתמש בזיהוי באמצעות אחתבמידה ובר

 SalMada@most.gov.ilלכתובת המייל: 

 

 כנית עבודהבקשת ת

  הבית:  צלמית )אייקון(לדף הבית של הרשות ע"י לחיצה על ניתן לחזור בכל שלב 

  הזנת תכנית העבודה למערכת:

 :מצד שמאלבצבע כחול  '+'-לחיצה על סימן ה .1
 

 

 בחירה של 'בקשת תכנית עבודה'. .2

 הוספת פעילות חדשה לתכנית העבודה

  מובילה למסך הבא: לחיצה על 

mailto:SalMada@most.gov.il


 
       State of Israel  מדינת ישראל

 משרד המדע והטכנולוגיה 
 

Ministry of Science and  Technology  

 Science and Community מדע וקהילה

 
 

 16מתוך  6עמוד 

 

 

 דגשים והנחיות:

 תחומי הפעילות מוגדרים במבחנים לחלוקת כספי תמיכות בסל מדע לרשויות מקומיות.  – תחום .א

למספר  ' קבוע ו/או מתכלהציודתמיכה בתחום ''ציוד' ישנה אפשרות לשייך  תבלשוני שימו לב:

 'קבוצהאחת יש לבחור בלשונית ' קבוצה. לשיוך מספר פעילויות לעם אותו השם קבוצות פעילות

 . ה רוצים לשייך את הפעילויותשאלי קבוצה)להלן בסעיף ה'( את שם ה

 .הקבוצויכת להמערכת תחשב את סכום הציוד המתכלה הכולל לכלל הפעילות המש

 יש לבחור מתוך רשימת הנושאים המאושרים. – נושא .ב
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אנא ציינו את שם הפעילות )מומלץ כי שם הפעילות יהיה זה שמופיע בפרסומי   – שם הפעילות .ג

 הרשות לציבור הרחב(

יש לכתוב את תאריך ההתחלה והסיום של הפעילות.  – תאריך התחלה ותאריך סיום הפעילות .ד

יין קייטנות תנאים לגבי משך הפעילות )ההגבלות שימו לב במבחני התמיכה קבועים לענ

 מפורסמות בתבחינים(, יש לציין משך פעילות המתאים לטווח שהוגדר.

כאמור לעיל בסעיף א', ניתן לשייך  בה תתקיים הפעילות. קבוצהיש לבחור שם ל – קבוצה .ה

תוב חדש, לכ קבוצהחדשה יש לבחור שם  קבוצהלהוספת  .קבוצהמספר פעילויות לאותו שם 

 :מופיע בתמונה שלהלןשוללחוץ על כפתור 'הוסף'  קבוצהאת שם ה

 

  

תחשב המערכת , ובכך קבוצהלשייך מספר פעילויות לאותה היהיה חדש ניתן  קבוצהלאחר בחירת שם 

 :באופן אוטומטי את עלות הציוד הנדרש, הקבוע והמתכלה גם יחד, אם יתבקשו ע"י הרשות
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את מספר שעות הפעילות הכולל לכל משתתף )ולא לכלל  לצייןיש  – כמות שעות למשתתף .ו

שימו לב במבחני התמיכה קבועים תנאים לגבי כמות השעות למשתתף  - המשתתפים(

 )ההגבלות מפורסמות בתבחינים(, יש לציין כמות שעות המתאים לטווח שהוגדר.

 .ים, ציבור רחבאת גיל המשתתפים לפי האפשרויות הבאות: כיתה, סטודנט יש לציין – גיל .ז

במבחני התמיכה  ,שימו לב .את משך המפגש או הפעילות בשעות יש לציין – משך מפגש .ח

קבועים תנאים לגבי משך המפגש )ההגבלות מפורסמות בתבחינים(, יש לציין משך מפגש 

 המתאים לטווח שהוגדר.
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 בחוג יש לציין את מס' השעות של מפגש בודד 

  בקייטנה יש לציין את מס' השעות היומי של הקייטנה 

 בימי שיא יש לציין את  מספר שעות הפעילות 

o דקות(.  45ההתייחסות היא לשעה אקדמיות ) -חוגים 

o ( 60ביתר התחומים ההתייחסות היא לשעה .)דקות 

 .גזרמס' הבנות/הבנים המשתתפות/משתתפים מכל מ – סה"כ מספר משתתפים .ט

קיימים תחומים בהם נקבעו הגבלות לעניין מספר המשתתפים )ההגבלות מפורסמות  :שימו לב

 ים לטווח שהוגדר.ם(, יש להזין מספר משתתפים המתאבתבחיני

 – תקציב .י

 אנא ציינו את העלות הכוללת של הפעילות בש"ח – עלות הפעילות 

 אנא ציינו את העלות המבוקשת מהמשרד בש"ח – עלות מבוקשת 

 מהמשרד לא תעלה על: העלות המבוקשת

  מסך עלות הפעילות. 90%:  1-6לרשויות באשכול למ"ס 

  מסך עלות הפעילות 75%:  7-10לרשויות באשכול למ"ס 

סכום הבקשה של בקשת התמיכה הינו הסכום של העלויות המבוקשות בכל  :שימו לב

 פעילות בתוכנית העבודה. לא ניתן לאשר תמיכה אשר גבוהה מסכום הבקשה.

 יש לצרף לתכנית העבודה מסמך המכיל תיאור של כל פעילות:  – נלווה לפעילותמסמך  .יא

 )הצרופה תכיל פירוט של המפגשים המתוכננים  - בפעילויות מתמשכות )חוגים וקייטנות

 (.)סילבוס

 )רוט של הצרופה תכיל פי - בפעילויות חד פעמיות )ימי שיא, תחרויות ומשלחות ויוזמות

 המתוכננת.מרכיבי הפעילות 

 הצרופה תכיל פירוט אודות הציוד שבכוונת הרשות לרכוש  -מתכלה /ברכישת ציוד קבוע

קיימת לשונית נפרדת לדיווח אודות עלות הציוד המתכלה ולטובת איזו פעילות הוא נרכש. 

 מסך העלות הכוללת של כלל הציוד.
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ם )אין להעלות על הקבצים להיות מודפסי א חובה!הוספת המסמך הנלווה הי – שימו לב

 קבצים בכתב יד(.

 

 צפייה ברשימת פעילויות שהוזנו

 מגיעים למסך המפרט את כלל הפעילויות שהוזנו בתכנית העבודה: 'פעילויות'  לאחר הלחיצה על

 

 פירוט הצלמיות )אייקונים(

בלחיצה על הכפתור המערכת תחשב את אחוז התחומים מתוך סך כלל  

 ותודיע האם הם עומדים בתבחיני התכנית תחת הכותרת 'סטטוס' )תקין/לא תקין(.  הפעילויות

נעשו )אם בלחיצה על הכפתור ייפתח בפניכם חלון המפרט את כלל השגיאות ש

 זנת תכנית העבודה, שעליכם לתקנן.נעשו( בה
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 .פעילות עם נתונים חסרים או שגויים 

 .פעילות תקינה 

 .וך את הנתונים שהוזנו על הפעילותמאפשרת לער )אייקון( העטלחיצה על צלמית  

 

  מועדים שפרסם המשרד לצורך הגשת תכנית העבודה ותיקונהלוח הל היות ערליש. 

 ת העבודההחתימה מטעם הרשות המקומית על תכני הללא חתימה של מורש :שימו לב 

 ושליחת התוכנית החתומה על ידם התוכנית לא תיבדק ע"י המשרד.

 

 

 

 

 עריכת תכנית העבודה

 )מסומן בחץ להלן(:  על מנת לערוך את תכנית העבודה יש ללחוץ על הצלמית )אייקון( 
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 חתימה החתימת מורש

לצורך אישור תכנית העבודה נדרשת חתימה של מורשה חתימה ברשות המקומית על התכנית. אנא 

 קראו את כל המדריך על מנת למנוע תקלות בחתימה.

 חשובים: דגשים 

 לאחר החתימה של מורשה החתימה לא ניתן להוסיף פעילויות נוספות לתכנית העבודה. .1

 תכנית העבודה שלא תהיה חתומה ע"י מורשה חתימה לא תיבדק ע"י המשרד .2

 

 הנחיות לגבי הקמת מורשה חתימה במערכת:

ק זאת רשות שמעוניינת לבדוק האם במערכת סל מדע קיים מורשה חתימה מטעמה יכולה לבדו .3

 .refaelo@most.gov.ilאו  davids@most.gov.il :באמצעות פנייה בדואר האלקטרוני לכתובת

במידה ולרשות לא קיים מורשה חתימה יש לשלוח הצהרה על מורשה חתימה ברשות מאומת ע"י  .4

, הטופס כולל את שמו של המורשה, תפקידו, מספר באתר המשרדעו"ד. את הטופס ניתן למצוא 

 י שלו. ת.ז וכתובת דואר אלקטרונ

 הנחיות טכניות לגבי תהליך החתימה

 יש להשתמש בדפדפן "כרום" על מנת למנוע תקלות. .5

 יש לסגור את כל החלונות הפתוחים של הדפדפן. .6

 חכם, ולא באמצעות קוד אימות!היש להתחבר למערכת באמצעות הכרטיס  .7

mailto:davids@most.gov.il
mailto:refaelo@most.gov.il
http://most.gov.il/ScienceAndCommunity/Pages/SalMada.aspx
http://most.gov.il/ScienceAndCommunity/Pages/SalMada.aspx
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 תהליך חתימת מורשה חתימה על תכנית העבודה

בסיום הזנת הפעילויות לתכנית העבודה, על הנציג, האחראי על הזנת תכנית העבודה למערכת,  .8

 .'העברת הבקשה לחתימה' )מימין( ולבחור שליחה לאחד ממורשי החתימה ברשותללחוץ על 

 

 .)למעלה(  הכפתור לאחר בחירת מורשה החתימה יש ללחוץ על .9

 רשאי חתום על התכנית.  לאחר ביצוע שלב זה מורשה החתימה מטעם הרשות .10

( באמצעות קישור למערכת המקוונתלצורך החתימה על המורשה להיכנס למערכת המקוונת ) .11

 הכרטיס החכם שברשותו. 

  שטרם תוקנו )בכפתור 'אימות פעילויות'( למורשה שימו לב: לא ניתן לשלוח טופס עם שגיאות

 מת את כלל הפעילויות בטרם החתימה.החתימה. עליכם לא

 

 

 

 החתימה

יש ללחוץ על  –לאחר הלחיצה על "הזדהות באמצעות כרטיס חכם" יפתח חלון של אישור מורשה .1

 אישור.

 לאחר מכן, יופיע המסך הבא: .2

http://most.gov.il/ScienceAndCommunity/Pages/PersonalArea.aspx#WebPartWPQ6
http://most.gov.il/ScienceAndCommunity/Pages/PersonalArea.aspx#WebPartWPQ6
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 בחץ בתמונה לעיל(. )מסומן  על הצלמית )אייקון(  יש ללחוץ 

 

 .(ימין)מ 'חתימה'יש ללחוץ על  ( עדכון הטופס,צלמית )אייקוןלאחר הלחיצה על  .3

 

 לאחר הלחיצה על מקש החתימה, יפתח המסך הבא: .4

 

  .המקש  'הורדת דו"ח הפעילויות' יש ללחוץ על

 שמסכם את הפעילויות.  PDFלאחר הלחיצה ירד קובץ

 

 אין צורך לחתום על קובץ זה! החתימה מתבצעת באמצעות חתימה דיגיטלית במערכת. :שימו לב
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 לאחר הורדת הקובץ מורשה החתימה רשאי לחתום במערכת. .5

  חתימה  הצלמית )אייקון(  ה האלקטרונית במערכת יש ללחוץ עלכדי לבצע את החתימ .6

 )מסומן בחץ בתמונה לעיל(.

  .שליחההלחיצה על כפתור  .7

 .טוס הבקשה ישתנה ל'התקבל'שליחת התוכנית למשרד סטלאחר  .8

 

 )רענון(, ולהמתין מספר שניות. F5בתהליך שליחה יש ללחוץ על במידה והסטטוס 

להתארך אנו ממליצים שלא להמתין לרגע  הדיגיטלית במערכת עלול שימו לב תהליך החתימה .9

 יתקבלו!האחרון. תכניות עבודה שיחתמו לאחר המועד האחרון שנקבע לא 

 

 קבלת תכנית העבודה מהמשרד

 לאחר שליחת תכנית העבודה למשרד, המשרד יבצע בדיקה של התוכנית המבוקשת.

אשר טוס של תכנית העבודה תשלח בדואר האלקטרוני לאיש הקשר מטעם הרשות על עדכון סטהודעה 

 . הגיש את הבקשה

 ניתן לראות את סטטוס תכנית העבודה בדף הבית. -

 

 תכנית העבודה לאחר בדיקה במשרדטוס סט

  תכנית העבודה התקבלה במשרד. –התקבל 

 תכנית עבודה שנבדקה ע"י המשרד ונמצא כי יש פעילויות הטעונות השלמת  – בהשלמת פרטים

פרטים תסומן בסטטוס זה. פירוטו לגבי ההשלמות הנדרשות ניתן למצוא בפעילות הספציפית, 

 הסבר מפורט להלן. 
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 תהליך בדיקת תכנית העבודה הסתיימה, יש להיכנס לתכנית על מנת לראות אילו  – הסתיים

 פעילויות מאושרות לצורך הגשת בקשת תמיכה.

לאחר ההתחברות יש להיכנס למצב עריכת תכנית עבודה )כפי שהוסבר לעיל( -

 

 צלמית  וא את בהערות ולתקן יש ללחוץ עליש צורך בתיקון נתונים, על מנת לקר – בהשלמת פרטים

 .  העריכה:  )אייקון(

 הפעילות אושרה לתמיכה במסגרת תוכנית העבודה. – זכאי לתמיכה 

 הפעילות לא אושרה לתמיכה במסגרת תוכנית העבודה - לא זכאי לתמיכה 

 וסבר לעיל. כמ יש צורך בחתימה מחודשת של מורשה החתימה לאחר תיקון תכנית העבודה
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