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 הקדמה .1

 כללי ומטרה .1.1

ולהנחות את תהליך הביצוע  מערכת פורטל התמיכות ה לשמש מדריך לתפעולחוברת זו נכתבה במטר

 .במערכתשל פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית 

בחוברת מספר חלקים, כל חלק מתחיל בתיאור התהליך כפי שמתבצע בעבודה השוטפת ולאחר מכן 

 מפורט התהליך כפי שמתבצע טכנית במערכת המרכבה.

 הערה!
בלשון זו, נעשה מטעמי נוחות  השימושוברת זה הנה בלשון זכר, אך היא מיועדת לכולם. הפניה בח

 בלבד!

 תכולת החוברת .1.2

  :כוללהפרק – פרק ראשון

  כללי העבודה וסמלים מוסכמים,  מבנה החוברת,על הקדמה ובה הסבר כללי 

 אשר משמשים את המערכת ומהווים שפת עבודה בסביבה החדשה.

 הליך העבודה של נושא החוברת בקצרה.ותם במערכת יימונחים בסיס מילון 

 .ביצוע התהליךל םהרלוונטיימפורטים כלל הנושאים  – ואילך ישנמפרק 

 סמלים מוסכמים בחוברת .1.3

 לאורך החוברת יופיעו מספר סמלים ומוסכמות כתיבה:

כותרת  המעבר בהיררכיה של תפריטים מופיעבמופיעים בגופן גדול ומודגש.  תפריטים .1

 המציין את המעבר לתפריט הבא. יט בגופן מודגש ואחריו התפר

 .מופיעים בגופן מודגש ותמונה לחצנים .2

 .מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת כותרת פרק .3

היא ו בפרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת, אך קטן מכותרת פרק כותרת סעיף .4

 כוללת את מספר הפרק.

" או שים לבים להדגיש חשיבות של נושא יכולים להיות מסוג "סעיפים שרוצ – סעיפי הסבר .5

 " והם מופיעים תמיד במסגרת ובצורה שמובאת להלן.טיפ"

 .לפניך נושא בעל חשיבות - לבשים 
 

 

 מידע נוסף או דרך נוספת לבצע את אותה פעולה.  – טיפ

 : כדאי לשמור טרנזקציות שימושיות ברשימת המועדפיםלדוגמא 

 פרק נתיבים מקוצרים(. -ת ניווט )ראה חובר 
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 מילון מונחים .1.4

 הסבר מונח

הזקוקים  יחידיםאו  וסדותעבור מ לחלופין בפעילויותיה או המבקשת תמיכהישות  גוף

 לתמיכה.

 .אדם המייצג את הגוף במערכת הפורטל והמחשוב של מרכב"ה נציג הגוף

פרסום ההודעת ם בהתאמה לתבנית המאפשרת יצירת בקשות תמיכה בנושא מסוי קול קורא

 באמצעי התקשורת השונים.

 הדרך בה פונים הגופים השונים למשרדי הממשלה לתמיכה. בקשת תמיכה

 .הבקשה בנויה ברובה ממסמכים שעל הגוף להמציא ולצרף כקובץ לבקשת התמיכה מסמך

 .טופס מקוון להזנת נתוני הגוף הנתמך דרך מערכת הפורטל טופס

 

 תהליך העבודה .1.5

 הבקשות יבחנו ויעברוים ליצור בקשות תמיכה לגוף נבחר. ערכת פורטל תמיכות מאפשרת למשתמשמ

 את בדיקות הסף של המשרד הרלוונטי.

 הגשה ואף ביטול של הבקשות ע"י נציגי הגוף./עדכון/שינויבמערכת הפורטל תתאפשר יצירה/

ועדות רלוונטיות אשר יחליטו  בקשות תמיכה אלו יעברו בשלב מתקדם יותר )במערכת מרכב"ה( אישורי

 אם לאשר או לדחות את הבקשה ואת סכומי התמיכה לגוף המבקש.

 הקשורים לתהליך העבודה מהותייםהתווספו מספר שינויים  ,מעבר לשינויי העיצוב והנגישות של הפורטל

 :לדוגמא

 לבצע בפורטל החדש לא מספיק יהיה ליצור את הבקשה, אלא נציג הגוף יצטרך  – הגשת בקשה

 קביעת מועד מדויק ליום העברת הבקשה לטיפול המשרדשמשמעותו  הגשהשלב נוסף של 

 !המשרד התומך לא יוכל לקדם את הבקשה ללא פעולה זוהתומך. 

 צורפו כל או  רק לאחר שמולאו ל לאשר את בקשת התמיכה במערכת אלאוכחשב המשרד לא י

 המסמכים הרלוונטיים לבקשה. 

 נציג הגוף יוכל לבטל בקשות דרך הפורטל ללא צורך בפניה  –יוטה( ט סטאטוס) ביטול בקשה

 למשרד התומך.
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 תרשים זרימה של תהליך העבודה .1.6
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 כניסה למערכת  .2

 , בצע את הפעולות הבאות:פורטל תמיכותלמערכת  סעל מנת להיכנ

 הכרטיסים.הכנס כרטיס חכם לקורא  .1

)באפשרותך ללחוץ על קישור זה(:  :הכנס לאתר .2

http://mof.gov.il/AG/AccountingReports/chariot/Pages/Support.aspx 

 . גלול את המסך למטה ולחץ על הקישור .3

 פתח החלונית הבאה:ת

 

 לאישור. ולחץ על לחצן  ההזן סיסמ .4

ניתן להגיע ישירות לחלונית הסיסמא על ידי פתיחת הקישור הבא בדפדפן אינטרנט  – !טיפ

EXPLORER :בלבד porta/https://mrp.mrc.gov.il/irj  

 יפתח מסך מערכת תמיכות הבא:

 

 

http://mof.gov.il/AG/AccountingReports/chariot/Pages/Support.aspx
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 לחץ על לחצן  לפתיחת פניה למרכז התמיכה בכל שלב, - לבשים 

  .בחלקו העליון בצד שמאל של המסך

 .76 בעמוד פניה למרכז התמיכהפרק ל עבורלפירוט 

 של המסך. השמאלי הממוקם בחלקו העליון לחץ על הקישור רטל יציאה מהפול .5
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 יצירת בקשה לתמיכה חדשה .3

 

 , בצע את הפעולות הבאות:קול קוראעל סמך ליצירת בקשת תמיכה 

 :עד להופעתו של המסך הראשי הבא 6 בעמוד כניסה למערכתהכנס למערכת כמוסבר בפרק  .1

 

 . לחץ על הקישור .2

 יפתח המסך הבא:

 

 הינם שדות חובה.  -שדות המסומנים ב - לבשים 
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 .גוףבשדה  לחץ על לחצן  .3

יופיע באופן אוטומטי שם הגוף אותו  גוףבמידה והנך מיצג גוף אחד בלבד, בלחיצה על שדה  - לבשים 

 צג.ימי אתה

 :בהם הוגדרת כנציג הגוףתפתח רשימת הגופים 

 

 לחץ על שורת הגוף הרצויה. .4

 יתעדכן: גוףהשדה 
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 .מספר קול קורא בשדה לחץ על לחצן  .5

 יפתח המסך הבא:

 

 קורא: חיפוש קולהזן קריטריונים ל .6

 הסבר סטטוס שם שדה

בקשת תמיכה 

 לשנה

 .שת תמיכההזן את שנת הבקשה בגינה תרצה ליצור בק חובה

 בחר מתוך רשימה נפתחת את המשרד הרצוי. חובה משרד מפרסם

 בחר מתוך רשימה נפתחת את סוג התמיכה הרצויה. חובה סוג תמיכה

 . חץ על לחצןל .7

 לגוף המבקש. םהרלוונטיי מה של כל הקולות הקוראים הפעיליםרשיתופיע 
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  רת הקול הקורא הרצוי מתוך הרשימה.חץ על שול .8

 סך הבא עם נתוני הקול קורא הנבחר:יפתח המ

 

 הזן את השדות הבאים: .9

 הסבר שדה

 .כותרת קצרה ועניינית על מהות הבקשה תיאור בקשה

 עבור הפעילות יםהדרוש והמטבע סכום המלאה עלות הפעילות

 .(סכומים של מקורות+  סכום מבוקש(=)עלות פעילות)

 הזן את הסכום המבוקש. סכום מבוקש

ים, אחרים, עצמי

)תחת  הלוואות

 כותרת מקורות(

ציין את מקור הכסף המשלים  במידה והסכום המבוקש נמוך מסכום הפעילות

 לסכום הפעילות.

 שדה טקסטואלי כללי. סימוכין

 

 לא לכל סוג בקשה יהיו שלוש אפשרויות של מקורות. - לבשים 
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 . לחץ על לחצן .10

 תופיע החלונית הבאה:

 

 

את והמשך לבצע  בשלב זה לחץ על לחצן להגשת הבקשה  - לבשים 

 .47עמוד ב הגשת בקשה שנוצרה 5בפרק  5-7סעיפים הפעולות הנדרשות ב

 

את הפעולות והמשך לבצע  ליצירת בקשה נוספת, לחץ על לחצן  - לבשים 

 (.9בפרק זה )עמוד  3-11סעיפים הנדרשות ב

 

  .לצפייה בבקשה, חזור למסך הראשי ולחץ על לחצן  – טיפ

  את הגוף הרלוונטי ו/או את מספר הבקשה בשדה גוףהזן בשדה  
  

 .ולחץ על  
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 להמשך הטיפול בבקשה.   לחץ על לחצן .11

 יפתח המסך הבא:

 

והמשך לבצע את הפעולות  18 בעמוד מסמכיםטבלת הלהמשך הטיפול במסמכים, עבור לפרק  .12

 ואילך. 8מסעיף הנדרשות 
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 טיפול במסמכים .4

לצרף / למלא אותם לכל בקשה באופן מלא על  חובההמסמכים הם חלק מתהליך הגשת בקשת התמיכה ו

 המשרד התומך.מנת שהבקשה תאושר על ידי 

 המסמכים יתווספו בשני אופנים:

 .צרוף קובץ חיצוני 

 .מילוי טופס מקוון 

 בחלק מהמסמכים תידרש חתימה דיגיטלית על הקובץ המצורף. - לבשים 

כל חבילת מסמכים מוצגת לפי נתוני הבקשה שנוצרה ולפי הנתונים הנמצאים במערכת של הגוף המבקש 

 את בקשת התמיכה. 

קוד המסמך אינו  (.מעמד ברשות המיסים -( ותיאור )לדוגמאZ-04 -ג על ידי קוד )לדוגמאכל מסמך מיוצ

רלוונטי אלא תיאורו הוא שקובע את סוג המסמך )דבר זה נובע מעניינים טכניים בשל דינמיּות חבילֹות 

 המסמכים(.

 המסמכים מחולקים לחמש קבוצות:

וניהם מועברים מבקשה לבקשה באופן אוטומטי מסמכים הנדרשים בכל בקשת תמיכה ונת – מסמכי יסוד

 ויש למלא אותם פעם אחת בלבד )אין צורך למלא בשנים הבאות(.

מסמכים הנדרשים בכל בקשת תמיכה ונתוניהם מועברים מבקשה לבקשה באופן  – מסמכים שנתיים

בקשה נבדקת עבור שנת הגשת ה אוטומטי ויש למלא אותם פעם אחת בכל שנה. תקינּות מסמכים אלו

 בלבד.

נעשית בכל משרד אליו הגוף שולח בקשת  מסמכי יסוד ומסמכים שנתייםבדיקתם של  - לבשים 

 רוחבית לכלל משרדי הממשלה. אישור או דחיה של מסמכים אלו הינה תמיכה.

מסמכים ייחודים הנבחרים ע"י המערכת )המערכת בוחנת את נתוני הגוף המגיש,  – מסמכי בקשה

ומציגה את המסמכים הנדרשים לאישור בקשת התמיכה  ותקשות התמיכה הקיימאוספת את נתוני ב

 המבוקשת(.

כל משרד ממשלתי רשאי להוסיף מסמכים לדרישות הסף לאישור בקשת התמיכה.  – יםימסמכים משרד

 מסמכים אלו יהיו חלק בלתי נפרד מחבילת המסמכים הנדרשת ממגיש הבקשה.

בעת פרסום קול קורא מסוים ושעל פי החלטת המשרד הם מסמכים המצורפים  – מסמכי קול קורא

 נדרשים לאישור בקשות התמיכה המוגשות על פי קול קורא מסוים זה.
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 :בשלושה דרכיםניתן להציג את המסמכים הנדרשים בפורטל 

 מציג את המסמכים הנדרשים לבקשה הנבחרת מתוך רשימת  - טיפול במסמכים ע"ס בקשה

 הבקשות.

 מציג את כל המסמכים הנדרשים לכלל הבקשות שנוצרו עבור הגוף  –"ס גוף טיפול במסמכים ע

 הנבחר לפי שנה נבחרת.

 כל גוף יכול לטפל במסמכים עוד לפני יצירת הבקשות ובכך לחסוך  – טיפול במסמכים ע"ס הצהרה

נתונים  "יהצהרת הסכום שהגוף עומד לבקש ועפ זו תהיה עפ"יזמן יקר. כמות המסמכים באפשרות 

 ספים של הגוף במערכת.נו

 ע"ס הצהרה מסמכיםטיפול ב .4.1

 בצע את הפעולות הבאות: ,טיפול במסמכים ע"ס הצהרהעל מנת להזין נתונים במסך 

 שי הבא:עד להופעתו של המסך הרא 6 בעמוד כניסה למערכתהכנס למערכת כמוסבר בפרק  .1

 

 ,טיפול במסמכים ע"ס הצהרהבחר בבלוק מסמכים את האפשרות  .2

  חלקו העליון של המסך שנפתח יראה כך:

 

 ובחר במידה וצריך בגוף הרלוונטי. גוףבשדה  לחץ על  .3

 הזן את שנת בקשת התמיכה אליה תרצה לקשר את המסמכים. .4

 שנה.הזן )רשות אך מומלץ( את הסכום הכולל המשוער לתמיכה באותה  .5

 . לחץ על לחצן .6



 

 מדינת ישראל
 מרכבה

 

 

 2גרסה מס'  81מתוך  16עמוד 

 

 פורטל תמיכות

 

 16/12/19תאריך עדכון אחרון  2017-6621

 

 החלונית הבאה: תפתח

 

 .לחץ על לחצן  .7

 יתקבל המסך עם רשימת המסמכים הנדרשים:

 
 

 הטיפול במסמכים זהה בכל הדרכים.  - שים לב

 

 בחוברת זו יוצג אופן הטיפול במסמכים על סמך בקשה. - לבשים 
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 ע"ס בקשה מסמכיםטבלת ה .4.2

 עד להופעתו של המסך הראשי הבא: 6 בעמוד כניסה למערכתכנס למערכת כמוסבר בפרק ה .1

 

 .  לחץ על לחצן .2

 יפתח המסך הבא:

 

 .גוףבשדה    לחץ על לחצן .3

 בחר את הגוף הרלוונטי מתוך הרשימה.  .4

יופיע באופן אוטומטי שם  גוףשדה  במידה והנך מיצג גוף אחד בלבד, בלחיצה על - לבשים 

 הגוף אותו אתה מיצג.

 את המשרד הרלוונטי. משרדבחר מתוך רשימה נפתחת בשדה  .5
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 . לחץ על לחצן .6

 תפתח הרשימה הבאה:

של  שבצידה הימני ()בלחיצה על הריבוע  סימון השורהסמן את שורת הבקשה הרצויה ע"י  .7

 .השורה

 . לחץ על לחצן .8

 הבאה: טבלת המסמכיםתופיע 

 

  עיין בהסבר הבא על טבלת המסמכים. .9

 הסבר עמודה

 טופס/מסמך
 נפתח טופס למילוי,  בעת לחיצה על לחצן  - טופס מקוון

לצרפו כקובץ לשורת הטופס, אלא אם כן נכתב אחרת )על פי לאחר מילויו יש 

 (. צירוף קובץעמודה 

  שא המסמך.יש לצרף קובץ סרוק מהמחשב עם נתונים רלוונטים לנו -מסמך 

יציג את פורמט המסמך )אם קיים(, לדוגמא  לחיצה על לחצן  

 עבור המשתמש.
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 הסבר עמודה

 קבוצת המסמכים אליהם הטופס או המסמך שייך. קבוצת מסמך

 שם המסמך או הטופס הנדרש להגשה. תיאור המסמך

סטאטוסים המפורטים  שבעה מציג את שלב התקדמות אישור המסמך. קיימים סטאטוס

 .(4.2.1)תת פרק  בטבלה הבאה

 ניתן לראות האם לשורה יש חובת הגשה או רשות הגשה. חובת הגשה

קוד המסמך הוא אינפורמטיבי בלבד. אין להתייחס לקוד מסויים כתיאור של  סוג מסמך

 מסמך כזה או אחר.

 לאחד המסמכים לבדיקה. התאריך הראשון בו צורף קובץ ת. הגשה מקורי

חובת חתימה 

 דיגיטלית

 האם המסמך חייב או לא בחתימה דיגיטלית.

 על הטופס יכולים לחתום רק מי שהוגדרו בנתוני הגוף כמורשי חתימה 

 קיימים שלוש אפשרויות לצרף קובץ למסמך: צירוף קובץ

   חובה 

  רשות 

 לא לצירוף 
 

 עמודת סטאטוס המסמך במסך טבלת המסמכים .4.2.1

 הסבר טוסאטס

 בלבד אחת פעם להופיע יכולשל המסמך, הסטאטוס  סטאטוס התחלתי '.אוטו קושר טרם חדש

 )גרסה מתעדכנת בכל העלאה מחדש של קובץ(. לגרסה

)אין  לגרסה. בלבד אחת פעם להופיע יכול , הסטאטוסהקובץ קישור'. בעת אוטו נבדק טרם

 אפשרות לצרף קובץ נוסף, אלא לדרוס את הקודם(.

 .לגרסהסטאטוס מטופל ע"י המשרד, יכול להופיע מספר פעמים  ואושר נבדק

 .לגרסהסטאטוס מטופל ע"י המשרד, יכול להופיע מספר פעמים  בבדיקות נדחה

 ללא אושר

 מסמך

סטאטוס מטופל ע"י המשרד, נועד לאפשר אישור ללא מסמך כאשר יש אישור 

 .מיוחד לא לקלוט את המסמך

המשתמש ביצע שינוי בטופס המקוון אליו מצורף  כאשר יופיע אטוסהסט .אוטו' מבוטל

 הקובץ.

 נתוני על מבוסס

 הטופס

 מקוון, שאינו דורש קישור קובץ. טופס שלבמקרה תציג סטאטוס זה המערכת 
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 ים נוספים במסך טבלת המסמכיםלחצנ .4.2.2

 
 

 הסבר לחצן

 
 .מאפשר יצוא של נתוני הטבלה לקובץ אקסל לטובת בקרה ומעקב

 מחזיר את המשתמש אל מסך רשימת הבקשות של אותו גוף נתמך. 

 

 

 ירוקלחיצה על  מצד ימין של כל שורת מסמך תסמן אותו ב

יפתח מסמך ובו הסבר כיצד יש למלא ומה דרוש  הסברובלחיצה על לחצן 

 עבור מסמך זה.

 

 

 

 

 ירוקמצד ימין של כל שורת מסמך תסמן אותו ב לחיצה על 

ניתן להעלות ולצרף מסמך ממחשבך )תהליך  קישור קובץעל ובלחיצה 

 (.צירוף קובץ למסמך4.3  -הבא  זה מפורט בפרק

 וטופס מקוון יש לצרף קובץ.כמעט לכל מסמך 

 

 
 ירוקמסמך תסמן אותו ב מצד ימין של כל שורת לחיצה על 

 יוצג הקובץ שקושר למסמך. צפייה בקובץ מקושרובלחיצה על לחצן 

 

 
 ירוקמצד ימין של כל שורת מסמך תסמן אותו ב לחיצה על 

יוצגו כל הקבצים שקושרו לאותו  הסטוריית מסמךובלחיצה על לחצן 

 מסמך, גם הלא רלוונטים.
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 צירוף קובץ למסמך .4.3

, מסמכיםטבלת ה 4.2בקשת התמיכה, בצע את הפעולות כמתואר בפרק על מנת לצרף מסמכים ל .1

 .1-6סעיפים 

 ה:הבא טבלת המסמכיםתופיע 

 

ציין מ -  , מסמךמציין  - את השורה הרצויה ) סמן מצד ימין בלחיצה על  .2

 .(טופס המקוון

 . לחץ על לחצן .3

 תפתח החלונית הבאה:

 

 לצירוף את הקובץ הרצוי ממחשבך לחץ על לחצן  .4

 . על לחצן לחץ .5

בע והשורה תצ ,קושר טרם נבדקבשורת המסמך שאליו צירפנו את הקובץ, הסטאטוס ישתנה ל

 בירוק.
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 ןטופס מקוו .4.4

הנו טופס מערכת ויש למלא אותו ישירות דרך הפורטל. מטרת הטופס    טופס מקוון

 המקוון היא להקל על אופן המילוי ושמירה על אחידות הטופס.

 מבנה מסך טופס מקוון .4.4.1

 :הלדוגמ מקוון להלן טופס
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסבר עמודה

 .סשם טופמוצגת רשימת הטפסים תחת הכותרת  א

 ל טפסים )נקרא גם מאגד ומכיל עדהרשימה יכולה להכיל טופס אחד בלבד או מקבץ ש

 טפסים(. 6

 ותחתיה מופיעים הסימנים: תקיןברשימה זו מוצגת עמודה עם הכותרת 

 כל עוד המשתמש לא סיים את הטיפול במסמך. מצב ברירת מחדל, סימן זה יופיע א. 

 על לחצן הבדיקה והטופס נמצא תקין.סימן זה יתקבל כאשר המשתמש לחץ  ב. 

 סוג המסמך, תיאור מסמך ותיאור מצב מסמך )בטיפול / מאושר(. ב

דרישות למילוי הטופס. השדות הנדרשים להתייחסות יהיו מוארים בעוד יתר השדות נתונים ו ג

 .יהיו אפורים

 :בחלקו התחתון של המסך קיימים שתי שורות לחצנים ד

למילוי המסך בו המשתמש נמצא  םים לחצנים דינמיים ייעודייבשורה הראשונה, מוצג

 ומשתנים במעבר בין המסמכים. 

בשורה השנייה, מוצגים לחצנים קבועים המשמשים עבור הפעולות של כלל המסמכים של 

 אותו הטופס.

 
 ב

 ג

 ד

 א
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  התייחס לנתונים הבאים:

 הסבר לחצן שורה

 ראשונה

 

 

ציגי הגוף משנה מאפשר למשוך את נתוני בעלי התפקידים ונ

 קודמת לנוכחית.

 משמש לבחירת בעלי תפקידים הקיימים במערכת. 

באפשרותך  ,במידה ובעל תפקיד כזה או אחר לא נמצא במאגר 

 .מהמסמךאו להקימו במערכת ללא יציאה  ולחפש

 מאפשר מחיקת בעל תפקיד מהרשימות. 

בטל במידה ולא התבצעה שמירה, לחיצה נוספת על לחצן זה ת

 את סימון המחיקה.

 כל הטופס םניתן לבצע שמירה של הפרטים גם אם עדיין לא הושל 

 והתהליך.

בלחיצה על לחצן זה המערכת בודקת את תקינות הטופס )לאחר  

 מילוי כל הנתונים הנדרשים(.

במידה ולאחר בדיקה ושמירת הטופס קיים צורך בשינוי הנתונים,  

ת הטופס )הלחיצה תבטל את אישור יש ללחוץ על לחצן עריכ

 ידי(. יהטופס באופן מ

מאפשר להוסיף עוד שורת כתובת לטבלת הכתובות מתחת לנתוני  

 הכתובת הראשית, הכתובת תיפתח כסניף.

 מאפשר מחיקת כתובת סניף. 

 שנייה

 
לחיצה על לחצן זה תתבצע רק לאחר שכל מסמכי הטופס תקינים 

 שרד התומך.והטופס מוכן לבדיקת המ

 מציג את הטופס להדפסה או שמירה לטובת חתימה אלקטרונית. 

בקצה התחתון הימני של    לחזרה למסך רשימת המסמכים, לחץ על לחצן .1

  המסך.
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 . 17בעמוד  1-8, סעיפים מסמכיםטבלת ה 4.2למילוי טופס מקוון, בצע את הפעולות כמתואר בפרק  .2

 יופיע המסך הבא:

 

 טופס מקוון. לפתיחת לחצן לחץ על  .3

 טופס בקשה והנמקה .4.4.2

 
 קה לבקשת התמיכה מתחת לפרטי בקשת התמיכה. הזן הנמ .1

 . -ל ה  סימון מצד ימין למעלה ישתנהתקין בעמודה , לחץ על לחצן  .2

ישתנה  ,מצד שמאל למעלהתיאור מצב מסמך בשדה , לחץ על לחצן  .3

 .מאושרהסטאטוס ל

שמור אותו  ,תתקבל התראה מהדפדפן על הקובץ שנשלח אליך, לחץ על לחצן  .4

 ודה.על שולחן העב

 דיגיטלית. חתום על הטופס .5

 . 21, בעמוד 2-4פעולות  צירוף קובץ למסמך 4.3 צרף את הקובץ כמתואר בפרק .6

 .לחץ על לחצן  .7
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 טופס כתובת המשרד והסניפים .4.4.3

 
 

 .  שדות החובה מסומנים ב  - לב שים

 מלא את פרטי כתובת הסניף הראשי. .1

 .כתובות הסניפיםבמידת הצורך והזן את שדות החובה בטבלת   לחץ על לחצן .2

.  -ל ה מצד ימין למעלה ישתנה סימון  תקיןבעמודה , לחץ על לחצן  .3

 תופיע החלונית הבאה:

 

  .לאישור לחץ על לחצן  .4

מצד שמאל למעלה, ישתנה תיאור מצב מסמך בשדה  , לחץ על לחצן .5

 .מאושרהסטאטוס ל

 . לחץ על לחצן .6

 הערה!

 למחוק שורת כתובת סניף מהטבלה: וברצונךבמידה 

 רדיו מימין לשורה.סמן תחילה את השורה באמצעות כפתור ה  .1

 בפרק זה. 3-5חזור על פעולות ו לחץ על לחצן   .2
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 טופס מאגד .4.4.4

 ע"י נציגי הגוף. הזנהטפסים ל 4-6בתוך טופס המאגד ישנם 

מגיעה מהמערכת המבצעת חישוב של כל הנתונים שיש בידיה אודות הגוף  כמות הטפסים להזנה

 המבקש, סוג הבקשה והעלות המבוקשת.

 מחדש בעת פתיחת בקשה חדשה. הזנהפסים שנתיים ואינם דורשים ם טינטפסים אלו ה

קיים קשר ישיר בין הטפסים בתוך המאגד ולכן כל שינוי בטופס הראשון יגרור שינוי וביטול  - לבשים 

 האישור בכל הטפסים אחריו.

 

 כולים להופיע כטפסים יחידים ולא בתוך מאגד.יטפסים החלק מ - לבשים 
 

 
 :ם הנמצאים תחת הטופס המאגדלהלן סוגי הטפסי

 (Z-13טופס בעלי תפקידים ומורשה חתימה ) .4.4.4.1

 טופס זה מופיע עם פתיחת הטופס המקוון )ברירת מחדל(.

 .(מסך בעלי התפקידים יופיע ללא נתונים שנה חדשהבעת יצירת בקשה חדשה עבור )

 

 להעתקת בעלי תפקידים המעודכנים מהשנה הקודמת. לחץ על לחצן  .1

 דעה הבאה:תתקבל ההו

 



 מדינת ישראל 
 מרכבה
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 .לחץ על לחצן  .2

 . בלחיצה על לחצן זה יוצגו בעלי התפקידים החייבים להיות  בתחתית הטבלה ישנו לחצן - לבשים 

 חלק מרשימה בטופס זה. 

  מסך עם הטבלה המלאה:יופיע 

 

 להוספת הרשאת חתימה מבעלי התפקידים המופיעים בטבלה מ.חתימהבעמודת  סמן את ה  .3

 .סרת ההרשאהלה או הסר את 

 :נם נציגים אחרים שברצונך להוסיףבמידה ואין נתונים או לחילופין יש .א

 .לחץ על לחצן  .1

 יפתח חלון עם רשימת בעלי התפקידים המעודכנים והמקושרים לגוף הנבחר:
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 16/12/19תאריך עדכון אחרון  2017-6621

 

 להעתקת בעלי התפקידים הרצויים. סמן  .2

 .לחץ על לחצן  .3

 פקיד והרשאות.בטבלה יופיעו שמות בעלי התפקידים אך ללא הגדרת הת

 

 

 ליד כל בעל תפקיד ובחר מתוך רשימה נפתחת את תפקידו. שם תפקידלחץ על שדה  .4

 להוספת מורשי החתימה. מ.חתימהבעמודת  סמן  .5

 :במידה וברצונך להקים / לחפש בעל תפקיד חדש במערכת .ב

 . לחץ על לחצן .1

 יפתח חלון חיפוש:

 

 הזן מספר זיהוי בשדה המיועד. .2



 מדינת ישראל 
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 . לחץ על לחצן .3

 תונים כפי שרשום במרשם האוכלוסין.ופיעו הני

 .לחץ על לחצן  .4

 השם יופיע בטבלת בעלי התפקידים.

 

 עבור בעל התפקיד. שם תפקידבחר  .5

 במידה ובעל התפקיד מורשה חתימה. מ.חתימהבעמודת  סמן  .6

 במידה וברצונך למחוק שם מהרשימה: .ג

 שבצידה הימני.( ) יבוערסמן את שורת שם בעל התפקיד הרצויה ע"י לחיצה על כפתור ה .1

 .לחץ על לחצן  .2

 תופיע החלונית הבאה:

 



 

 מדינת ישראל
 מרכבה
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 .לחץ על לחצן  .3

 השורה תיצבע באדום:

 

 . לביטול סימון המחיקה, לחץ לחיצה נוספת על לחצן - לבשים 

 לשמירת השינויים.  לחץ על לחצן  .4

 תתקבל ההודעה הבאה: 

 

 .לחץ על לחצן 

 השורות המסומנות למחיקה יעלמו. שמירת הטופסלאחר 

 לשמירת הנתונים ובדיקת תקינות ההזנות.  לחץ על לחצן  .5

 במידה והכל תקין תתקבל ההודעה הבאה:
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 מרכבה
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 . לחץ על לחצן .6

  -תיצבע בירוק ותסומן בבעמודה הימנית העליונה שורת תאור המסמך  

 

 הערה!

התחתון של  בחלקו השמאלי לחזרה אל עמודת הטפסים, לחץ על הלחצן 

 המסך והמשך במילוי הטופס הבא.

 

 .Z-18ו  Z-14בעלי התפקידים מקושרים לטפסים  - שים לב
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 (Z-14טופס חברי ועד מנהל ) .4.4.4.2

 בצד ימין העליון של המסך, להזנת הנתונים. חברי ועד מנהל לחץ על .1

 

 :יופיע המסך הבא

 

 עלי תפקידים(.סמן את בעלי התפקידים המשמשים ועד מנהל )לכל הפחות שני ב .2

 לשמירת הנתונים ובדיקת תקינות ההזנות.  לחץ על לחצן  .3

 במידה והכל תקין תתקבל ההודעה הבאה:
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 . לחץ על לחצן .4

 .-בעמודה הימנית העליונה שורת תאור המסמך תיצבע בירוק ותסומן ב

 

 הערה!

בחלקו השמאלי התחתון של  לחזרה אל עמודת הטפסים, לחץ על הלחצן 

 המשך במילוי הטופס הבא.המסך ו

 (Z-18טופס מקבלי שכר גבוה ) .4.4.4.3

 בצד ימין העליון של המסך, להזנת הנתונים. מקבלי שכר גבוה לחץ על .1

  יפתח המסך הבא:

 

 .במידה ויש פחות מחמישה סמן את האפשרות ,עליך להזין חמישה מקבלי שכר גבוה - לבשים 
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 .לחץ על לחצן  .2

 שהזנת בטופס הראשון: י התפקידיםיפתח מסך עם רשימת שמות בעל

 

 את שמות האנשים מתוך הרשימה הנפתחת. סמן ב  .3

 .לחץ על לחצן  .4

 המסך יראה כך:

 

 .את בעלי השכר הגבוה בעמודה המתאימה  -סמן ב .5

 .תפקיד ניהולימי ממקבלי שכר גבוה הוא ב  -סמן ב .6

את השכר )במידה ויש  ,בעל שכר גבוהבכל שורה בה סימנת  ,עלות שכר שנתירשום בעמודת  .7

 .(שווי )כפי שדווח לרשויות המסנתונים נוספים רשום בעמודת 

 .לשמירת הנתונים לחץ על לחצן   .8



 מדינת ישראל 
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נתוני שכר בחלק העליון של כותרת הטבלה, להזנת  עבור לחוצץ  .9

 .של אשתקד ונלוות

 המסך יראה כך:

 

 פי הטבלה. -הזן את הנתונים על .10

 .לחץ על לחצן  .11

 שימת בעלי התפקידים המעודכנים והמקושרים לגוף הנבחר:יפתח חלון עם ר

 

 את בעלי התפקידים הרצויים. סמן ב  .12

 .27 בעמוד במידה ובעלי התפקידים אינם נמצאים במאגר פעל על פי ההנחיות - לב שים
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 .לחץ על לחצן  .13

 יתעדכן:מסך הטבלה 

 

 את תפקידיהם של כל בעלי התפקידים. קידתפבחר מרשימה נפתחת בעמודה  .14

 של תת פרק זה. 5-7 חזור על פעולות .15

 בחלק העליון של כותרת הטבלה. חזור לחוצץ   .16

 .לחץ על לחצן  .17

 לה.בחלק העליון של כותרת הטב עבור לחוצץ  .18

 .של תת פרק זה 11-17חזור על הפעולות  .19

 . לשמירת הנתונים ובדיקת תקינות ההזנות לחץ על לחצן

 במידה והכל תקין תתקבל ההודעה הבאה:

 



 מדינת ישראל 
 מרכבה

 
 

 פורטל תמיכות  2017-6621 16/12/19תאריך עדכון אחרון 

 

 2גרסה מס' 

 

 81מתוך  37עמוד 

 

 . לחץ על לחצן .20

 .-ה שורת תאור המסמך תיצבע בירוק ותסומן בבעמודה הימנית העליונ

 

 הערה!

בחלקו השמאלי התחתון של  לחזרה אל עמודת הטפסים, לחץ על הלחצן 

 המסך והמשך במילוי הטופס הבא.
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 מרכבה
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 (Z-33טופס חברי ועדת ביקורת וגוף מבקר ) .4.4.4.4

 .למעבר לטופסבצד ימין העליון של המסך  חברי ועדת ביקורת וגוף מבקר לחץ על .1

 
 

 יופיע המסך הבא:

 

 

 בכדי להזין את פרטי הגוף המבקר.הנמצאת בחלקו העליון של המסך סמן את האפשרות  .2
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 :במידה ובעלי התפקידים משמשים ועדת ביקורת

 חברי ועדה(. 2)לכל הפחות את בעלי התפקידים ועדת ביקורת סמן בעמודת  .1

 לשמירת הנתונים ובדיקת תקינות ההזנות. לחץ על לחצן  .2

 ה והכל תקין תתקבל ההודעה הבאה:במיד

 

 . לחץ על לחצן .3

 .-בעמודה הימנית העליונה שורת תאור המסמך תיצבע בירוק ותסומן ב

 

 הערה!

בחלקו השמאלי התחתון של  לחזרה אל עמודת הטפסים, לחץ על הלחצן 

 המסך והמשך במילוי הטופס הבא.
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 מרכבה
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 (Z-17טופס הוצאות הנהלה וכלליות ) .4.4.4.5

 בצד ימין העליון של המסך, להזנת הנתונים. הנהלה וכלליות הוצאות על לחץ .1

 

 הדורשת ביאור. תאור ההוצאהעל השורה הרצויה ל מס' הסברלחץ בעמודה  .2

 מלא את ההוצאות והעלויות בצורה המדוייקת ביותר.  .3

 אין להזין נתונים בשורות לא רלוונטית או בשנה שלא היו בה הוצאות. - לבשים 

 .עבור ללשונית  .4

 :הבאהמסך יופיע 

 

 במידה ויש צורך להזין נתונים בטבלה. ללא רכיבי התאמהברירת המחדל  להורדת סמן לחץ על  .5



 מדינת ישראל 
 מרכבה

 
 

 פורטל תמיכות  2017-6621 16/12/19תאריך עדכון אחרון 

 

 2גרסה מס' 

 

 81מתוך  41עמוד 

 

 על מנת להוסיף שורה. לחץ על לחצן  .6

 כתוב את תיאור הרכיב ואת העלויות לפי השנים המוצגות בטבלה. .7

 בסוף מילוי ועדכון הטבלה.  לחץ על לחצן  .8

 תתקבל ההודעה הבאה:

 

 . על לחצן לחץ .9

 .-בעמודה הימנית העליונה שורת תאור המסמך תיצבע בירוק ותסומן ב

 הערה!

בחלקו השמאלי התחתון של  לחזרה אל עמודת הטפסים, לחץ על הלחצן 

 המסך והמשך במילוי הטופס הבא.

 (Z-22טופס דוח מקורות ושימושים ) .4.4.4.6

 הזנת הנתונים.בצד ימין העליון של המסך, ל דוח מקורות ושימושים לחץ על .1

 

 :שלוש אפשרויות דיווחן בטופס זה ישנ

 ₪. 30,000לא עולה על  המיוצגכאשר סכום התמיכות מכלל המשרדים לגוף  - הצהרהא. 

 הוספת ביאורים על המקורות הכספיים מעבר לדוח הכספי של העמותה. - ביאוריםב. 

 נמצאים במערכת המרכבה. פרוט פעילויות נתמכות ע"י המשרדים שלא - פעילויות נתמכותג. 

 .פעילויות נתמכותברירת המחדל מסומנת ב - לבשים 
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 :בחר את אחת מהאפשרות הבאות .2

  'הצהרה –אפשרות א : 

 .  מצריך פעולות נוספות, אלא לחיצה על לחצן לאסימון אפשרות זו 

 תתקבל ההודעה הבאה:

 

 . לחץ על לחצן

 

  ביאורים: – 'באפשרות 

  .לחץ על לחצן  .1

  תח המסך הבא:יפ

 

 .לחץ על לחצן  .2

 רשום את מספר הביאור ואת תיאורו. .3
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 .שורה המיועדת למחיקהלמימין   -הסמן את  .4

 .לחץ על לחצן  .5

 בסוף מילוי ועדכון הטבלה. לחץ על לחצן  .6

 תתקבל ההודעה הבאה:

 

 . לחץ על לחצן .7

  פעילויות נתמכות: -ג' אפשרות 

 . לחץ על לחצן .1

 המסך יראה כך:
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 מרכבה
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  הטבלה מציגה תמיכות שנתיים קלנדריות אחורה.

 להוספת שורה. לחץ על לחצן  .2

 .תיאור הפעילותהזן את  .3

 .תאור בקשת התמיכההזן את  .4

 .משרד התומךבחר מתוך רשימה נפתחת את ה .5

 .סכום ששולםהזן את את ה .6

 שבצידה הימני.( ) -הראשונה ע"י לחיצה על סמן את שורת הבקשה ה .7

 . לחץ על לחצן  .8

 ח המסך הבא:יפת

 

 ( לקבלת רשימה נפתחת.  סעיף )לדוגמא: כללחץ על השדה תחת כותרתו של  .9

 

 .דאח לפעילותושימושים אחד  מקורחובה למלא בכל בקשה שהוספת לדוח, לפחות  - לבשים 

 בחר את הנתון הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת. .10

 בכל אחד מהסעיפים. נושא וסכוםהשלם את נתוני השורה  .11

 .בסיום הזנת הדוח בתחתית המסך חצן לחץ על ל .12
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 .במידה וקיימת בקשה ללא דיווח של מקורות ושימושים לא תוכל להמשיך את התהליך - לבשים 

 בתחתית המסך.  לחץ על לחצן   .13

 למלא את כל הטפסים הקשורים במאגד. סיימתבמידה ו לחץ על לחצן  .14

 . לחץ על לחצן .15

 שמור את הקובץ על שולחן העבודה. .16

 ם על הקובץ דיגיטלית. חתו .17

 .(21עמוד  צירוף קובץ למסמך 4.3)העזר בפרק  צרף את הקובץ לשורת מסמך המאגד .18
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 הגשת בקשה שנוצרה .5

 ,וכעת מבוצע כחלק מהתהליך בפורטל יך מנהלי שהיה קיים בפועלתהל ההגשת בקשה שנוצרה הינ

 .)להלן חשכ"ל( על ידי החשב הכללי במשרד האוצר כפי שהוחלט

על מנת  ,ליום העברת הבקשה לטיפול המשרד מדויק פעולת הגשת הבקשה )ולא יצירתה( יוצרת תאריך

: מסמכי חובה שטרם מולאו וצורפו לחשב קיזוזים במידה ומגיש הבקשה לא עמד בתנאי סף נדרשים כגון

 .אינם תקיניםשאו 

בקשה מתחייב המגיש כי כל המסמכים הנדרשים לפי הוראות חשב כללי הינם כלולים הבעת הגשת 

כפי שיופיע בהודעה לנציג הגוף מרגע  קצובהמועד הותקינים להגשה ולבחינה או לחילופין יוגשו תוך 

 הגשת הבקשה. 

 שנוצרה, בצע את הפעולות הבאות: על מנת להגיש בקשת תמיכה

 עד להופעתו של המסך הראשי הבא: 6 בעמוד כניסה למערכתהכנס למערכת כמוסבר בפרק  .1

 

 .הקישורלחץ על  .2

 ובחר את הגוף הרלוונטי מתוך הרשימה.  גוףבשדה  לחץ על לחצן  .3

 . חץ על לחצןל .4

  הערה!

 תתקבל רשימה של כל הבקשות שעדיין לא הוגשו למשרד.
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 שבצידה הימני.( )סמן את שורת הבקשה הרצויה ע"י לחיצה על  .5

 .בחלקו התחתון של המסך לחץ על לחצן  .6

  משני החלונות הבאים: אחדיופיע 

 הסבר חלון

 

הגוף נדרשים או  במידה והבקשה

שימה עם לצרף מסמכים, תופיע ר

 המסמכים החסרים.

הסבר על מילוי המסמכים נמצא 

 .טיפול במסמכים - 4בפרק 

באפשרותך להגיש את  - לבשים 

בקשת התמיכה ללא טיפול 

 במסמכים ע"י לחיצה על לחצן

 

ן הקצוב ולהשלימם תוך הזמ

 שהתקבל בהודעה.
 

 

במידה וכל התנאים להגשת 

 הבקשה קיימים תתקבל הודעה זו.

 לאישור. לחץ על לחצן 
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 מסומנת בצבע ירוק()שורת הבקשה הוגשה 

 

 .של בקשות הממתינות להגשה הנ"לרשימה פעם הבאה בבקשה זו לא תופיע יותר ב - לב שים

 . 56, בעמוד דוח מצב בקשותלצפייה בנתוני הבקשה עבור ל 

 ימין.המסך בצד  חלק העליון של הנמצא ב  לחזרה למסך הראשי לחץ על הלחצן .7
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 תחזוקת בקשות תמיכה .6

 עדכון בקשת תמיכה .6.1

 

 ,הלוועדהבקשה והכין אותה  אתלא קידם עדכון בקשת תמיכה יכול להתבצע כל עוד המשרד התומך 

לאחר שמירת השינויים  ה הוגשה ויש צורך לבצע בה שינויים, גם אם היא כבר הוגשה. במידה והבקש

 .עליך לבצע הגשה חוזרת של הבקשה

 על מנת לעדכן בקשת תמיכה, בצע את הפעולות הבאות:

 עד להופעתו של המסך הראשי הבא: 6 בעמוד כניסה למערכתכנס למערכת כמוסבר בפרק ה .1

 

 .לחץ על הקישור  .2

 יפתח המסך הבא:
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 סנן את החיפוש לפי הפרמטרים הבאים: .3

 תיאור שדה חובה / רשות שם שדה

 גוף/ עמותה מבקש התמיכה חובה גוף

 בחרשם המשרד שיצר את הקול הקורא הנ רשות משרד

 סוג הבקשה הנבחר בהתאם לקול קורא רשות תמיכהסוג 

 ניתן להזין במידה וידוע מספר הבקשה רשות מספר בקשה

 

 הינם שדות חובה. -שדות המסומנים ב - לבשים 

 .גוףבשדה  לחץ על לחצן  .4

 יופיע באופן אוטומטי שם הגוף גוףבמידה והנך מיצג גוף אחד בלבד, בלחיצה על שדה  - לבשים 

 אותו אתה מיצג.

 תפתח רשימת הגופים אותם אתה מייצג:
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 .לחץ על שורת הגוף הרצויה .5

 המסך יתעדכן באופן הבא:

 

 באפשרותך לסנן גם לפי שאר השדות, כגון: משרד, סוג תמיכה ומספר בקשה.

 . לחץ על לחצן .6

 

  שנוצרו עבור הגוף הנבחר.תפתח רשימת הבקשות 

 :שבצידה הימני( )יצה על כפתור סמן שורת בקשה רצויה ע"י לח .7
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 ל מנת לבצע שינויים בבקשה הנבחרת.עבחלקו התחתון של המסך,  לחץ על לחצן  .8

 יפתח המסך הבא:

 

 .ניתנים לשינוי אינם, שדות מואפרים השדות בעלי הרקע הלבן את רק ניתן לשנות - לבשים 

 הוסף את הנתונים הרלוונטיים.שנה או  .9

 ה ששונתה.הבקש רתשמיל  לחץ על לחצן .10

 :ההבא תופיע ההודעה

 

 

 . לחץ על לחצן .11

 כפתורלשנות את הבקשה הנוכחית, לחץ על  לרשימת הבקשות בליעל מנת לחזור  - לבשים 
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 קשת תמיכהטול ב .6.2

  .על מנת להקל על עבודת המשרד המקבל ,תהליך חדש וממוכן שנעשה לטובת מגיש הבקשה

( מבלי שלמגיש הבקשה תהיה טיוטא בלבד סטאטוס) ד המטפלעד כה בוטלה בקשה רק על ידי המשר

  לבצע פעולה זו.יכולת ה

בצורה יזומה על ידו  ,דרך הפורטל, (העונה לתנאים הנדרשים) משתמש לבצע ביטול בקשהה יוכל מעתה

 . וללא תלות במשרד

 בקשה ניתנת לביטול בתנאים הבאים בלבד: 

 בקשות פורטל בלבד.  

 גם אם הבקשה כבר "הוגשה" למשרד. ,א''טיוט סטאטוסבקשות ב 

 .קול קורא פעיל ובתוקף 

 על מנת לבטל בקשת תמיכה שנוצרה בפורטל, בצע את הפעולות הבאות:

 י הבא:עד להופעתו של המסך הראש 6 בעמוד כניסה למערכתכנס למערכת כמוסבר בפרק  .1

 

 .לחץ בתפריט על הקישור  .2

 יפתח המסך הבא:

 

 ובחר את הגוף הרלוונטי מתוך הרשימה. גוףבשדה  לחץ על לחצן  .3

 קשה(.בברשותך מספר )במידה ות מספר הבקשה שברצונך לסגור/לבטל א מספר בקשההזן בשדה  .4
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 .לחץ על לחצן  .5

 תפתח הרשימה הבאה:

 

 ,נקבל את רשימת כל מספר הבקשה ונלחץ על בלבד, ללא גוףבמידה ונזין  - לבשים 

 הבקשות שנוצרו עבור הגוף.

 שבצידה הימני. ()הרצויה ע"י לחיצה על  סמן את שורת הבקשה  .6

 בתחתית המסך.  לחץ על לחצן .7

 תפתח החלונית הבאה:

 

 . לחץ על לחצן .8

 תפתח החלונית הבאה:
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 .לאישור לחץ שוב על לחצן  .9

 :בצבע אדום( נתמסומשורת הבקשה בוטלה )

 

 יותר ברשימת הבקשות של הגוף.בקשה זו לא תופיע  

 לחזרה למסך הראשי. הנמצא בחלק העליון של המסך בצד ימין,  לחץ על הלחצן .10
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 דוחות .7

 דוח מצב בקשות .7.1

 .בדוח מוצגים הנתונים הרלוונטיים לבקשות התמיכה .מציג את הבקשות שנוצרו עבור גוף נבחרזה דוח 

 .Excelת הדוח למסמך ניתן לייצא א

 להצגת הדוח בצע את הפעולות הבאות:

 י.מסך הראשתפריט הב  לחץ על לחצן  .1

 

 יפתח המסך הבא: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )כוכבית( הינם שדות חובה. * - שדות המסומנים ב - לבשים 
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 .גוףבשדה  לחץ על לחצן  .2

 יפתח המסך הבא:

 

 .שם הגוף אותו אתה רוצה לבחור שורתלחץ על  .3

יופיע באופן אוטומטי שם הגוף אותו  גוףבמידה והנך מיצג גוף אחד בלבד, בלחיצה על שדה  - לבשים 

 אתה מיצג.

 .  בשדה  הזן את השנה שבגינה תרצה להפיק את הדוח .4

 מתוך רשימה נפתחת כמופיע בצילום הבא: סוג בקשהבחר  .5
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 . לחץ על לחצן .6

 יתקבל מסך התוצאות הבא: 

 הבקשה הכלליים.הפלט מציג את נתוני 

 יוצג באיזה שלב בתהליך, הבקשה נמצאת.מצב בקשה בעמודת  

  :הסטאטוסיםלהלן פירוט  

 הסבר סטאטוס

 .נוצרה בקשה אך לא בוצעה הגשה 

  .לאחר שהבקשה הוגשה עד שהמשרד התומך מתחיל לטפל בבקשה 

 .מרגע שהמשרד התומך מתחיל את בדיקת נתוני הבקשה 

 

גוף יכולים לבטל את הבקשה בסטאטוס טיוטה )לאחר הגשה( המשרד/נציג ה

 .לפני שהתקיים דיון בועדה

 .המשרד התומך מחזיר את הבקשה לתיקון/שינוי נתונים 

 .הבקשה נדחתה בדיון וועדת התמיכות של המשרד התומך 

 .בקשת התמיכה אושרה ע"י הוועדה ועל ידי חשב המשרד התומך 

 .הבקשה המשרד התומך סגר את 

 : בחלק העליון של הטבלה הסבר על לחצנים נוספים

 הסבר לחצן 

 מאפס את הפרמטרים לחיפוש. 

 ת נתוני פלט הדוח על מחשבך האישי:מאפשר את שמיר 

 . לחץ על לחצן .1

 .שמור את הדוח על מחשבך .2

 פתח אותו להצגה. .3
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 אם ברצונך לסנן תוצאות.  לחץ על לחצן  .4

 שימת התוצאות :תפתח שורה לבנה בראש ר

 

 

 

 .ENTERהזן פרמטרים לסינון בעמודה הרצויה ולחץ על מקש  .5

 שהזנת לסינון. םהדוח יסונן על פי הפרמטרי 



 

 מדינת ישראל
 מרכבה

 

 

 2גרסה מס'  81מתוך  60עמוד 

 

 פורטל תמיכות

 

 16/12/19תאריך עדכון אחרון  2017-6621

 

 

 דוח פירוט תשלומים לבקשה .7.2

הדוח מציג את הבקשות שבוצעו מהם תשלומים בפועל. ומתוך תוצאות הדוח ניתן לצפות בתשלומים 

 שבוצעו

 באות:להצגת הדוח בצע את הפעולות ה

 . בתפריט המסך הראשי לחץ על לחצן  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יפתח המסך הבא:

 

 הינם שדות חובה. שדות המסומנים ב  - שים לב

 .גוףבשדה  לחץ על לחצן  .2
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 בחר מתוך הרשימה את שם הגוף הרלוונטי. .3

ם הגוף יופיע באופן אוטומטי ש גוףבמידה והנך מייצג גוף אחד בלבד, בלחיצה על שדה  - שים לב

 אותו אתה מיצג.

 

  התייחס לשדות הבאים: .4

 תיאור סטאטוס שדה

 חובה שנת בקשה
לחץ על שדה זה ובחר את שנת הבקשה של הבקשות שתרצה 

 לצפות בפירוט תשלומיהם

 לחץ על שדה זה ובחר מתוך הרשימה את המשרד התומך רשות משרד

 נטילחץ על שדה זה ובחר את סוג הבקשה הרלוו רשות סוג בקשה

 רשות תאריך העברה לבנק
 –תאריך, באפשרותך לתחום תקופה )מ  לבחירת על לחץ 

 עד(

 לאחר הזנת הנתונים לחיפוש באפשרותך לבחור בקשות ספציפיות להצגה:

 . לחץ על לחצן  .5

 יפתח המסך הבא:

 

ת ברצונך לבחור א אם  לחצן לחץ עלמצד ימין של כל בקשה שהנך רוצה להציג או  ב  סמן  .6

 כל הרשימה.
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 .לחץ על לחצן  .7

 המסך יסגר ותוחזר לדוח.  

 .בקשות נבחרוישתנה ל בקשות לבחירהלחצן 
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 .להפעלת הדוח לחץ על לחצן  .8

 המסך יראה כך:

 

הדוח מציג את פרטי הבקשות לפי החיתוך שביצעת עם פרטים: מספר בקשה, סוג בקשה, תיאור 

 בקשב ותיאור קול הקורא.

  ם ברצונך לבצע חיפוש חדש.א לחץ על לחצן   .9

לא מתנקה ויש לעשות  שדה תאריך העברה לבנק, בעת לחיצה על לחצן  - שים לב

 זאת ידנית.

 .בשורת הבקשה הרצויה פירוט תשלומיםבעמודת   לחץ על  .10

 יפתח מסך עם הצגת התשלומים שבוצעו ותאריך העברתם לבנק:

 

 וט.לסגירת הפיר פירוט תשלומיםבעמודת  לחץ על   .11

 אם ברצונך לשמור את נתוני פלט הדוח על מחשבך.  לחץ על לחצן  .12

 תופיע החלונית הבאה:
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 בחר את אחת האפשרויות. .13

 .לחץ על לחצן  .14

 שמור את הדוח על מחשבך ופתח אותו להצגה.  .15

 הדוח יפתח בגליון אקסל עם פירוט התשלומים.

 :אקסל מעוצב

 

 :אקסל טבלאי

 



 מדינת ישראל 
 מרכבה

 
 

 פורטל תמיכות  2017-6621 16/12/19תאריך עדכון אחרון 

 

 2גרסה מס' 

 

 81מתוך  65עמוד 

 

 

 קולות קוראים דוח .7.3

 מציג את הקולות קוראים לפי שנה נבחרת. ניתן לבצע חיתוך לפי סוג בקשה, משרד מפרסם ואף דוח ה 

 מהות בקשה. 

 להצגת הדוח בצע את הפעולות הבאות: 

 בתפריט המסך הראשי. לחץ על לחצן   .1

 יפתח המסך הבא:

 

 הזן את השנה הרלוונטית למציאת קול קורא שבגינו תרצה ליצור בקשה. בשדה   .2

 לבצע חיתוכים נוספים כמוזכר לעיל.ניתן 
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 .לחץ על לחצן  .3

 המסך יראה כך:

 

, תחת לא פעיליםהאלה הדוח מציג את כל הקולות הקוראים של התקופה הנבחרת, גם את  - שים לב

 .סטטוס קול קוראעמודה 

 

 :באופן הבא ניתן לייצא את הדוח לקובץ אקסל - טיפ

 .לחץ על לחצן  .1

 ך.שמור את הדוח על מחשב .2

 פתח אותו להצגה. .3
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 דו"ח הערות לבקשות .7.4

דוח זה מציג את ההערות ברמת בקשה שנוצרו עבור גוף נבחר. בדוח מוצגים נתוני ההערה ברמת בקשה 

 .Excelותוכנה. ניתן לייצא את הדוח למסמך 

 להצגת הדוח בצע את הפעולות הבאות:

 .בתפריט המסך הראשי לחץ על לחצן  .1

 

  יפתח המסך הבא:

 

 )כוכבית( הינם שדות חובה. *שדות המסומנים ב  - שים לב

 לפתיחת רשימת הגופים עבורם הינך מוגדר כנציג גוף. לחץ על שדה  .2
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 תפתח החלונית הבאה:

 

 .שם הגוף אותו אתה רוצה לבחור לחץ על שורת .3

יופיע באופן  ףגובמידה והנך מיצג גוף אחד בלבד, בלחיצה על שדה  - שים לב

 אוטומטי שם הגוף אותו אתה מיצג.

 להצגת הנתונים. על לחצן  לחץ .4

 )שדה רשות(. בשדה  הזן את השנה שבגינה תרצה להפיק את הדוח .5

 .לחץ על לחצן  .6

 יתקבל מסך התוצאות הבא:

 

 הדוח מציג את נתוני הבקשה, תוכן ההערה, יוצר ההערה והתאריך בו נוצרה ההערה. 
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 לחצנים נוספים בחלק העליון של הטבלה: הסבר על 

 
 מאפס את הפרמטרים לחיפוש.

 
 מאפשר את שמירת נתוני פלט הדוח על מחשבך האישי:

 .  לחץ על לחצן .1

 שמור את הדוח על מחשבך. .2

 פתח אותו להצגה. .3

  אם ברצונך לסנן תוצאות. לחץ על לחצן  .7

 

 רשימת התוצאות.תפתח שורה לבנה בראש 

 , הדוח יסונן על פי הפרמטרים שהזנת.ENTERהזן פרמטרים לסינון בעמודה הרצויה ולחץ על מקש  .8
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 דו"ח הערות לגוף .7.5

 דוח זה מציג את ההערות ברמת גוף, תוכנן של ההערות ופרטי היוצר. 

 .Excelניתן לייצא את הדוח למסמך 

 להצגת הדוח בצע את הפעולות הבאות:

 .בתפריט המסך הראשי  לחץ על לחצן .1

 

 יפתח המסך הבא:

 

 )כוכבית( הינם שדות חובה. *שדות המסומנים ב  - שים לב
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 לפתיחת רשימת הגופים שאתה מייצג. לחץ על שדה  .2

 תפתח החלונית הבאה: .3

 

 .שם הגוף אותו אתה רוצה לבחור לחץ על שורת .4

יופיע באופן  גוףאחד בלבד, בלחיצה על שדה  במידה והנך מיצג גוף - שים לב

 אוטומטי שם הגוף אותו אתה מיצג.

 להצגת הנתונים. על לחצן  לחץ .5

 :בשדות הבאים )שדות רשות( הזן/בחר טווח תאריכים בגינם תרצה להפיק את הדוח .6

 הזן את התאריך ממנו תרצה להתחיל את הדוח. בשדה 

 הזן את התאריך בו יסתיים הדוח. בשדה 
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 .לחץ על לחצן  .7

 יתקבל מסך התוצאות הבא:

 

 הפלט מציג את נתוני ההערה, תוכן ההערה, פרטי היוצר ותאריך היצירה עבור הגוף הנבחר.

 הסבר על לחצנים נוספים בחלק העליון של הטבלה: 

 
 מאפס את הפרמטרים לחיפוש.

 
 מאפשר את שמירת נתוני פלט הדוח על מחשבך האישי:

 .  לחץ על לחצן .4

 שמור את הדוח על מחשבך. .5

 פתח אותו להצגה. .6
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 דו"ח רשימת זכאים לבקשות פרט דרך מוסד .7.6

 דוח זה מציג את רשימת הזכאים לבקשות פרט דרך מוסד. בדוח מוצגים נתוני הזכאים עבור כל בקשה, 

 סוגי הזכאים והסכומים המאושרים עבורם. 

 .Excelניתן לייצא את הדוח למסמך 

 את הפעולות הבאות: להצגת הדוח בצע

 .בתפריט המסך הראשי לחץ על לחצן  .1

 

 יפתח המסך הבא:

 

 )כוכבית( הינם שדות חובה. *שדות המסומנים ב  - שים לב
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 לפתיחת רשימת הגופים עבורם הינך מוגדר כנציג גוף. לחץ על שדה  .2

 תפתח החלונית הבאה:

 

 .ו אתה רוצה לבחורשם הגוף אות לחץ על שורת .3

  יופיע באופן  גוףבמידה והנך מיצג גוף אחד בלבד, בלחיצה על שדה  - שים לב

 אוטומטי שם הגוף אותו אתה מיצג.

 להצגת הנתונים. על לחצן  לחץ .4

 (.שדה חובה)  בשדה  הזן את השנה בגינה תרצה להפיק את הדוח .5

 הזן את המשרד בגינו תרצה להפיק את הדוח .6

 ה רשות(.)שד בשדה  
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 . לחץ על לחצן .7

 יתקבל מסך התוצאות הבא:

 

הדוח מציג את תיאור הבקשה, את נתוני הזכאים בגין הבקשה, וסכומי הזכאות והסכום המאושר 

 לזכאים.

 הסבר על לחצנים נוספים בחלק העליון של הטבלה: 

 
 מאפס את הפרמטרים לחיפוש.

 
 אישי:מאפשר את שמירת נתוני פלט הדוח על מחשבך ה

 .  לחץ על לחצן .7

 שמור את הדוח על מחשבך. .8

 פתח אותו להצגה. .9
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 פניה למרכז התמיכה  .8

 פתיחת פנייה למרכז תמיכה .8.1

המקלה ומאפשרת , באמצעות מערכת פניות יתהפניה למרכז התמיכה נעש ,במערכת הפורטל הנוכחית

 .מעקב וקבלת דיווח על הנעשה עם פנייתכם

 בצע את הפעולות הבאות: ,לפתיחת פניה במערכת בכל שלב

 . על לחצן בחלקו העליון בצד שמאל של המסך לחץ .1

 יפתח המסך הבא:

 

 התייחס לשדות הבאים: .2

 הסבר סטאטוס שדה

 הזן כותרת לפנייתך. חובה תיאור קצר

 . PORTAL -בחר ב חובה סוג פניה

 .תחום פורטלבחר ב חובה תחום

 . פורטל תמיכותבחר ב חובה מודול

 . פורטל תמיכותבחר ב חובה תת מודול

 הזן את תיאור הבעיה, מפורט ככל האפשר חובה תיאור בעיה

 
 

 הינם שדות חובה.  -שדות המסומנים ב - שים לב
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 פרט כמה שיותר על התקלה או הבעיה בשדה המלבני הגדול. .3

 .לחץ על לחצן  .4

 . תתקבל ההודעה הבאה בחלקה העליון של המסך:

 :ף לרשימת הפניות שלךהפניה תצטר
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 צפייה בתהליך הטיפול בפניה .8.2

 . על לחצן בחלקו העליון בצד שמאל של המסך לחץ .1

 :באמסך ההיפתח 

 

 :יפתח המסך הבא, לחצן לחץ על  .2

 

 .חיפוש ולחץ על לחצן ל םקריטריוניהזן  .3
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 תפתח רשימת התוצאות של החיפוש. .4
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 נספחים .9

 תקלות נפוצות ופתרונן .9.1

 ת נפוצות במערכת שעלולות להופיע והדרך לטפל בהן:להלן שגיאו

לא נמצאו גופים הנמצאים בטיפולך, אנא פני/ה למשרד המטפל ע"מ שיגדרו אותך כנציג : "שגיאה .1

 ".גוף/מורשה חתימה לגוף הנדרש

 

 . : פנה למשרד להמשך טיפולפתרון

 

פעם נוספת אם : "ארעה תקלה ביצירת הבקשה החדשה, אנא נסה/י לשלוח את הבקשה תקלה .2

 התקלה חוזרת יש לפנות למרכז התמיכה ".

 

: במידה ושליחה פעם נוספת אינה עוזרת, פנה למרכז התמיכה של הפורטלים, כמתואר בפרק פתרון

 .76 בעמוד 8.1

 

 יש לקלוט ערך בשדות החובה )מסומן בכוכבית(".: "ע"מ לחפש בקשות תמיכה שגיאה .3

 

 : יש לוודא שכל שדות החובה מוזנות. פתרון
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 ( )שדות חובה מסומנות בכוכבית אדומה, לדוגמא:

 
 קורה שבעת ניסיון לצרף קובץ למסמך מתקבלת ההודעה הבאה: עיתים: לשגיאה .4

 

 .76 בעמוד 8.1פנה למרכז התמיכה של הפורטלים, כמתואר בפרק : פתרון


