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מבוא
מערכת דיווח מתנדבים מאפשרת לגופים המשלחים לנהל באופן שוטף את 

הקומונות והדירות במהלך שנות ההתנדבות, מצבת המתנדבים

:המערכת מאפשרת 

מסך הבית של המערכת

לאורך כל ימות השנהשוטף עדכון נתונים ודיווח 

בדיקת תקינות נתונים בזמן תהליך הדיווח ומניעת דיווח כפולים

מעקב ובקרה אחר הדיווחים

הצגת מידע לאורך שנים מרגע דיווח במערכת

פורטל רשויות ובעלויות חינוךכניסה למערכת דרך 

https://pob.education.gov.il/Municipal-Services/Pages/volunteers-report.aspx
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דגשי עבודה במערכת

אך ישנן התאמות  , הלשוניות של קבוצות מחנכים ושנת שירות דומות
.ספציפיות לכל אחד מסוגי ההתנדבות

!

< יש לבחור תחילה את סוג ההתנדבות בתפריט דיווח מתנדבים 
.שנת שירות או קבוצות מחנכים

!

!

פרטי מתנדבים ופרטי , פרטי קבוצות: במערכת יש שלוש לשוניות
י  "בכל אחת מהן יש פס איתור בעזרתו ניתן לאתר מידע ע. דירות

.בחירת השדות

בלחיצה על סמן העיפרון בכל אחת מן הלשוניות ניתן לבצע !
עריכת נתונים לאותה שורה
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מספר מתנדבים  , בלשונית זו תוצג רשימת הקומונות של הגוף המשלח

.והאם קיים שיבוץ מתנדבים לדירה

!שימו לב
מספר מתנדבים נכון להיום כולל את רשימת המתנדבים  

המשובצים לקומונה נכון לזמן הצפייה בנתונים

איתורנלחץ < שנת פעילותנבחר < גוף משלחלאיתור רשימת קומונות נבחר 

פרטי קומונות
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פרטי קומונות

בלחיצה על מספר המתנדבים של הקומונה נעבור ללשונית  
.פרטי מתנדבים שם יוצג מידע של המתנדבים בקומונה

על שם של קומונה יוצג בחלק התחתון של המסך בלחיצה 
.רשימת דירות לקומונה שנבחרה

<  'שם קומונה'נזין < 'הוספת קומונה'להוספת קומונה נלחץ על 
. 'שמירה'נלחץ על 

< דירהנבחר כתובת בשדה< ישובנבחר : הוספת דירה לקומונה
מספר  נזין מספר בשדה < מספר מתנדביםנזין מספר בשדה 

.שמירהנלחץ < דיירים שאינם מתנדבים 

!שימו לב
ניתן לשבץ קומונה לדירה רק אם בלשונית פרטי 
דירות עודכן לדירה חוזה באותה שנת התנדבות
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פרטי מתנדבים
ברשימה זו יוצגו  . בלשונית זו תוצג רשימת המתנדבים של הגוף המשלח

.האישיים של המתנדב ופרטים אודות מקום ושנת ההתנדבותופרטי

איתורנלחץ < שנת פעילותנבחר < גוף משלחלאיתור רשימת מתנדבים נבחר 
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פרטי מתנדבים

הוספת  בפס האיתור נלחץ על : הוספת מתנדב חדש
:ולאחר מכן תיפתח חלוניתמתנדב חדש 

המסומנים בכוכבית  נמלא בחלונית את כל שדות החובה 
.שמירהמכן נלחץ ולאחר 

!שימו לב
במידה והשכונה אינה ידועה ניתן לבחור בשדה  

את שם היישוב ללא ציון שכונה' שכונה'
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פרטי מתנדבים

בחלק התחתון של המסך  מתנדב יוצג על שם של בלחיצה 
.מקומות ההתנדבות של המתנדברשימת 

להוספת מקום התנדבות למתנדב נלחץ ברשימת מקומות  
סוג מקום  נבחר < זמן התנדבותנבחר < הוספההתנדבות על 

כתובתנזין < ישובנבחר < תחום התנדבותנבחר < התנדבות
.שמירהנלחץ < של מקום ההתנדבות 

!שימו לב
,  אם קיים דיווח על מתנדב בקומונות שונות לאותו גוף משלח. א

.המערכת תתריע על כך ולא תאפשר לאשר את המתנדב
המערכת  , אם קיים דיווח על מתנדב בגוף משלח אחר. ב

.תתריע על כך אך תאפשר לדווח
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פרטי דירות
ברשימה זו יוצגו מידע  . בלשונית זו תוצג רשימת הדירות של הגוף המשלח

.שייכות למחוז ותאריכי חוזה, אודות מיקום הדירות

.הצגת רשימהנלחץ < גוף משלחלאיתור רשימת מתנדבים נבחר 
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פרטי דירות

נזין שם של  < הוספת דירהנלחץ על : הוספת דירה חדשה
' מס+ רחובנזין פרטי כתובת הכוללים < בשדה החובה ישובה

. שמירהנלחץ < או הנחיית גישה בית

נבחר  < הוספת חוזה לדירהנלחץ על : הוספת חוזה לדירה
רמת נבחר < תאריך סיום חוזהנבחר < תאריך התחלת חוזה

צרוף  נצרף חוזה בלחיצה על < עלות שנתיתנזין< התערבות
.שמירהנלחץ על < חוזה 

דגשים  

לקבוצות מחנכים יש להגדיר שנת סיום  תקצוב

ת שנת שירות בשנה אחת בלבד/ניתן לדווח מתנדב

!
!

ניתן לשבץ קומונה רק לדירה שקיים לה חוזה בתוקף 
לפיכך בהוספת דירה יש , בשנת ההתנדבות של הקומונה

להקפיד על עדכון פרטי החוזה לאותה דירה

ניתן לשבץ קומונה ליותר  –ברמת שנת התנדבות ובמידה שנדרש 
אך בכל דירה ניתן לשבץ רק קומונה אחת, מדירה אחת

!

!


