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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 כניסה לאזור האישי

 

 בחרו את האפשרות המתאימה עבורכם:•

 .כניסההקלידו קוד משתמש וסיסמה ולחצו על 
 

 . SMSשלחו לי הקלידו את מספר תעודת הזהות שלכם ולחצו על 
 

   יצירת כרטיס אישי

 הזדהות

 . הזדהותשל משרד החינוך, לחצו על  קוד משתמש וסיסמהאם ברשותכם 



  

2 
 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 כניסה לאזור האישי

 .להצטרפותחצו על ל םלאחר שהזדהית•
 

 ישראלה ישראלי

 להצטרפות

 

  להצטרפות. של משרד החינוך, לחצו על  קוד משתמש וסיסמהברשותכם  איןאם 

 כניסה לאזור האישי

 ישראלה ישראלי

 להצטרפות
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 ארצימרכז שירות  ומידע 

 

 באזור פרטים אישיים, יופיע הפרטים שלכם בהתאם לנתונים המופיעים במערכות משרד החינוך.•
 ניתן לעדכן את מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל. •

 המוסדות יצרו אתכם קשר ע"פ הפרטים המופיעים באזור זה. 
 

  באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך – פרטים אישיים

 שלום ישראלה ישראלי

 פרטים אישיים
1 

 

 .לשלב הבאלחצו על המשך ל•

 שלום ישראלה ישראלי

 לשלב הבא

1 
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 1  תעודת זהות/דרכוןבאמצעות  – פרטים אישיים

 הם שדות חובה!  * -שדות  המסומנים ב •
 הזהות הרצויה. סוגבחרו את .1 

 הזהות בהתאם לבחירתכם  בסעיף סוג זהות.  מספרהקלידו את .2
 אם אתם מזדהים באמצעות מס' דרכון יש לבחור את המדינה בה הונפק הדרכון. 

 

 פרטים אישיים

* * 
1 

 

 .המשךלחצו על .3
 

 

123456789 

 המשך



 הזינו את פרטיכם האישיים..4
 

המוסדות יצרו אתכם קשר ע"פ הפרטים המופיעים באזור זה. 

 .לשלב הבאלהמשך לחצו על .5

 הם שדות חובה!  * -שדות  המסומנים ב 
 
 

*

* * * *

*

לשלב הבא

5
שירות  ומידע ארצימרכז 



 

 

 התנדבותסטטוס  2

 . במוסד חינוך לא מתנדבמתנדבים במוסדות חינוכיים, סמנו את האפשרות  לאם אתם א•
 

2 
 סטטוס התנדבות

 

 . במוסד חינוך מתנדבבמוסדות חינוכיים, סמנו את האפשרות  מתנדביםכבר ם אתם א•
 

 
 בו אתם מתנדבים. הישוב שםבחרו את .1
 בו אתם מתנדבים.  החינוכי המוסד שםבחרו את .2

 

 שדות בישוב ובמוסד החינוכי הם שדות חובה. 
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 בחר/י בחר/י * *
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 .  רשום בעמותהאני בשדה       אם אתם שייכים לעמותה, סמנו•
 

  שדה שם העמותה הוא שדה חובה.    
 

 בה אתם מתנדבים. שם העמותהבחרו את •

 

 . אני סטודנטסטודנטים המעוניינים להתנדב במסגרת התואר, סמנו      בשדה אם אתם •
 

 

 שדות עבור, מוסד אקדמי ותחומי לימוד הם שדות חובה. 
 ההתנדבות. סיבתבחרו את .1
 המוסד האקדמי בו אתם לומדים. שםבחרו את .2
 התואר שאתם לומדים. סוגבחרו את .3
 הלימודים שלכם.  תחוםבחרו את  .4

* 

* 

* 

* 
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 .לשלב הבאלחצו על המשך ל•

 לשלב הבא



  

 

 קצת עליך... 3

 , ניתן לפרט בקצרה על עצמכם. כאן המקום לספר לנו קצת על עצמךשדה .1
 שדה זה הוא שדה חובה.       

 , בהתנדבות, נשמח לפירוט כאןבמידה ויש לך רקע או השכלה שיכולים לשמש אותך שדה .2
 ניתן לפרט האם התנדבתם בעבר, האם יש לכם הכשרה או זיקה בהוראה ועוד. 

 להוספת תמונה:ישנן שתי אפשרויות הוספת תמונת פרופיל שדה .3
 גרירת תמונה מהמחשב לאזור גרירת קובץ. .א
 והעלו תמונה מהמחשב.  איתור קובץלחצו על כפתור .ב

 אם אתם סטודנטים סמנו       באפשרות הרלוונטית עבורכם. .4
 .לשלב הבאלהמשך לחצו על .5  
  

 3 קצת עליך...
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 לשלב הבא

 א

 ב

 שדה חובה *
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 ,"מהמשטרהצירוף אישור היעדר עבירות מין " אם הנך מתנדב ממין זכר יופיע שדה חובה נוסף
 בשדה זה יש לצרף אישור המעיד שאין לך עבירות מין.

 ישנן שתי אפשרויות להוספת האישור:
 גרירת תמונה מהמחשב לאזור גרירת קובץ. .א
 והעלו תמונה מהמחשב. איתור קובץלחצו על כפתור .ב

 . למידע נוסףלפרטים נוספים אודות האישור לחצו על      

 א

 ב



  

 

 העדפות 4

 ! בשלב העדפותשישלחו אליכם יהיו בהתאם לאפשרויות שתסמנו  ההצעות•

 .בחרו את המועדים בהם תרצו להתנדב זמינות להתנדבותשדה .1
 שדה זה הוא חובה!              

 תאריך התחלת ההתנדבות. –מתאריך .א
 תאריך סיום ההתנדבות. –עד תאריך .ב

 תרצו להתנדב., בחרו את האזורים באים אזור מועדף להתנדבותשדה .2
 ניתן לבחור יותר מאזור אחד.       

 דקות נסיעה מהאזורים שבחרתם.  20יוצעו לכם מוסדות נוספים במרחק של עד       
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 העדפות 4

* 

 ב א



  

 

 בחרו את המגזר בו תרצו להתנדב. –מגזר שדה .3
 ניתן לבחור יותר ממגזר אחד.      

 בחרו את שלב החינוך בו תרצו להתנדב.  – שלב חינוךשדה .4
 ניתן לבחור יותר משלב אחד.     

 בחרו את סוג החינוך בו תרצו להתנדב.  – סוג חינוךשדה .5
 ניתן לבחור יותר מסוג אחד.      

 בחרו את כמות השעות שתרצו להתנדב .  – מספר שעותשדה .6
 בחרו את הטווח המתאים עבורכם.     

 בחרו את האוכלוסייה בה תרצו להתנדב.  – סוג אוכלוסייהשדה .7
 ניתן לבחור יותר מאוכלוסייה אחת.      
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 , הוא שדה חובה.איזה סוג תמיכה תוכל להציעשדה •
 סמנו את האפשרות המתאימה עבורכם..1

 ניתן לבחור יותר מסוג תמיכה אחד.     
 לחצו על סימן השאלה למידע נוסף.    

  

 ? 

 

 לאחר שתסמנו      , ייפתחו שדות נוספים לבחירה. .2
 הם שדות חובה.  * -השדות המסומנים ב     
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

* 

* 

* 



  

 

 .לשלב הבאלחצו על המשך ל•

 לשלב הבא

14 
 מרכז שירות  ומידע ארצי



  

 

 השתייכות לעמותה 5

 אם אתם מעוניינים להשתייך לעמותה, סמנו      בשורת העמותה הרצויה.•
 למידע  נוסף אודות העמותה לחצו על החץ. 

  

 השתייכות לעמותה 5

 

 סיום ותצוגה

 .על סיום ותצוגהלסיום יצירת הכרטיס האישי לחצו .1
 וודאו כי סימנתם את כל השדות על פי העדפותיכם.      

 . ניקוילניקוי כל השדות בכל השלבים, לחצו על .2
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 מרכז שירות  ומידע ארצי



 

 

 תצוגה סופית לכרטיס תומך ההוראה שלך 6

 הנתונים שמופיעים בכרטיס האישי ובאפשרויות שבחרתם בשלב העדפות.  לראות את באזור זה תוכלו •
 בשורה הרצויה. החץלצפייה לחצו על .1
 . עריכהלעריכת הכרטיס לחצו על .2

  

 Israela.il@gmail.com 052-21234567 ישראלה ישראלי  Israela.il@gmail.com 052-21234567 ישראלה ישראלי 

 

 . פרסום הפרופיל שלך למנהליםלפרסום הכרטיס האישי לחצו על .3
  

 תצוגה סופית לכרטיס תומך ההוראה שלך  6

16 
 מרכז שירות  ומידע ארצי

 Israela.il@gmail.com 052-21234567 ישראלה ישראלי 

 פרסום הפרופיל שלך למנהלים
 



 . מסכים, פרסמו את הפרופיל שלי למנהליםלסיום לחצו על .4
וודאו כי קראתם את כל התנאים הכרוכים בפרסום הפרופיל שלכם.     

הפרופיל שלי למנהליםמסכים, פרסמו את 

17
מרכז שירות  ומידע ארצי

וכעת מנהלי המוסדות יכולים לצפות בו.  בהצלחההפרופיל שלך פורסם •
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 מאגר מוסדות להתנדבות

 . מאגר מוסדות להתנדבותלצפייה במאגר המוסדות בהם ניתן להתנדב, לחצו על •
  

 מאגר מוסדות להתנדבות

 

 תוכלו  לאתר מוסדות על פי קטגוריות. •
 ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת בכל קטגוריה.

 . שדות ניקוילניקוי הבחירות לחצו על .1
 .איתורלצפייה בתוצאות לחצו על .2

  
 ישראלה ישראלי
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 יופיעו המוסדות בהתאם לסינון שביצעתם. תוצאות איתורבאזור •
 בכל מוסד יופיעו פרטים אודות המוסד וצרכיו.•

 . היסטורית קשר עם המוסדלצפייה בהתקשרות קודמת שלכם עם המוסד לחצו על .1
 .הערות שלילצפייה בהערות שאתם ציינתם לעצמכם אודות המוסד, לחצו על .2
 . שם המוסדלמידע נוסף ושליחת פרטיך לאיש הקשר במוסד, לחצו על .3

  

 היסטורית קשר 
 עם המוסד  

 הערות שלי 



  

 

 פרטים נוספים אודות המוסד וסוגי התמיכה להתנדבות. ולאחר שלחצתם על שם המוסד הרצוי יופיע•
 .להנחיות להזדהות במערכת לחצו כאןבמערכת,   םראשית וודאו כי הזדהית

  
 בסוג התמיכה הרצוי.  שלח את פרטיך לאיש הקשרלשליחת הפרטים שלכם למוסד, לחצו על .1

  

 

 הקלידו את מספר תעודת הזהות שלכם..2
 .אישורלחצו על .3

 איש הקשר יצור עימכם קשר לפרטים  שמופיעים בכרטיס האישי שלכם.    
  

 במערכת. אישי כרטיסניתן לשלוח את פרטי הקשר שלכם רק לאחר שיצרתם    
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 שירות  ומידע ארצימרכז 

 אישור
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 הפרטים נשלחו בהצלחה.•



  

 

  החינוך באמצעות הזדהות אחידה של משרד – קבלת תמיכה

לקבלת תמיכה טכנית ו/או מתן מענה מקצועי ניתן לפתוח פנייה מקוונת למרכז שירות ומידע ארצי של •
 משרד החינוך.

 .להנחיות להזדהות במערכת לחצו כאן, ראשית הזדהו במערכת
 .קבלת תמיכהלפתיחת הפנייה לחצו על •

 
 שלום ישראלה ישראלי

 

 הפנייה. נושאבחרו את .1
 שדה זה הוא שדה חובה.     
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 ומידע ארצימרכז שירות  

 שלום ישראלה ישראלי
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 הפנייה. סוגבחרו את .2
 שדה זה הוא שדה חובה.     

  
 שלום ישראלה ישראלי

 

 הפנייה. תוכןהקלידו את .3
 שדה זה הוא שדה חובה.     

 . שליחהלחצו על .4
  

 שליחה



 

 

, לאחר שהפנייה תטופל התשובה תישלח אליכם לפרטים  המופיעים בהצלחההפנייה נשלחה •
 בפרופיל האישי שלכם. 

 ישראלה ישראלישלום 
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 תעודת זהות/דרכוןבאמצעות  – קבלת תמיכה

לקבלת תמיכה טכנית ו/או מתן מענה מקצועי ניתן לפתוח פנייה מקוונת למרכז שירות ומידע ארצי של •
 משרד החינוך.

 .קבלת תמיכהלפתיחת פנייה לחצו על •

 

25 
 מרכז שירות  ומידע ארצי

 .המשךהקלידו את מספר תעודת הזהות שלכם ולחצו על •
  

123456789 

 המשך
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 הזינו את הפרטים האישיים שלכם..1
 הם שדות חובה.  *-השדות המסומנים ב 

 התשובה תישלח אליכם לאמצעי הקשר שתזינו באזור זה.  
 

* 

* 

* 

* 

 

 הפנייה. נושאבחרו את .2
 שדה זה הוא שדה חובה.     

  



  

 

 הפנייה. סוגבחרו את .3
 שדה זה הוא שדה חובה.     
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 הפנייה. תוכןהקלידו את .4
 שדה זה הוא שדה חובה.     

 . שליחהלחצו על .5
  

 שליחה
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, לאחר שהפנייה תטופל התשובה תישלח אליכם לאמצעי הקשר שהזנתם בהצלחההפנייה נשלחה •
 בפנייה. 



  ב

 

 אזור אישי
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 להנחיות להזדהות לחצו כאןראשית יש להזדהות במערכת, 

 .  כניסה לאזור האישילכניסה לאזור האישי לחצו על •

 כניסה לאזור האישי

 באזור האישי תוכלו לבצע מספר פעולות:•
 לצפייה בהודעות שנשלחו אליכם ממנהלים. המעטפה לחצו על .1
 לכיבוי/הפעלת הכרטיס האישי שלכם. הכפתורלחצו על .2
 להנחיות עריכת הכרטיס לחצו כאן.ערוך את הכרטיס האישי שלכם,  הפרופיל שלילחצו על .3
 . להנחיות לאיתור מוסדות לחצו כאןלכניסה למאגר,  איתור מוסדות להתנדבותלחצו על .4
 .כאן  להנחיות להצטרפות לעמותה לחצולהצטרפות לעמותה,  עמותות התנדבותלחצו על .5
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 באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך – עריכת הכרטיס האישי

 היכנסו לאזור האישי שלכם.•
 .הפרופיל שלילכניסה לכרטיס חצו על •
 

 ישראלה ישראלי 

 

 לצפייה ועדכון הכרטיס האישי שלך.לחצו על •
 



  

 

 .פרסום הפרופיל שלך למנהליםבצעו את השינויים/העדכונים הרצויים ולחצו על •
 

 פרסום הפרופיל שלך למנהלים
 

 

 . מסכים, פרסמו את הפרופיל שלי למנהליםלסיום לחצו על •
 וודאו כי קראתם את כל התנאים הכרוכים בפרסום הפרופיל שלכם.     

  

 מסכים, פרסמו את הפרופיל שלי למנהלים
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 תעודת זהות/דרכוןבאמצעות  – עריכת הכרטיס האישי

 .הצטרפותלכניסה לכרטיס האישי לחצו על •
 

 להצטרפות כניסה לאזור האישי

 

 הקלידו את מספר תעודת הזהות/הדרכון באמצעותו יצרתם את הכרטיס. .1
 . המשךלחצו על .2

123456789 

 המשך



 

 

 .לעדכון הפרופיללחצו על .3
 

 לעדכון הפרופיל

 

 בשלב זה יישלח אליכם לדוא"ל קישור לעדכון הפרופיל שלכם. .4
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 לחצו על הקישור.והיכנסו למייל שנשלח אליכם •
 

 

 .פרסום הפרופיל שלך למנהליםבצעו את השינויים/העדכונים הרצויים ולחצו על •
 

 פרסום הפרופיל שלך למנהלים
 

 .פרסום הפרופיל שלך למנהליםבצעו את השינויים/העדכונים הרצויים ולחצו על •
 



 

 

 . מסכים, פרסמו את הפרופיל שלי למנהליםלסיום לחצו על •
 וודאו כי קראתם את כל התנאים הכרוכים בפרסום הפרופיל שלכם.     

  

 מסכים, פרסמו את הפרופיל שלי למנהלים
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