מערכת Tribu
במשך השנים אנו רואים עלייה מתמדת במעורבות החברתית מצד בני הנוער
בנכונותם להיענות לצרכי הקהילה והחברה ,במוכנותם לתרום מזמנם מעבר
לחובה ובמחויבותם ליצירת חברת טובה וערכית יותר.
השילוב שבין מוכנות לשרת את הקהילה והחברה ביחד עם הזדמנות לקידום
יוזמות אישיות וקבוצתיות לשיפור ושינוי חברתי מהווים אבן דרך משמעותית
לבניית חברת מופת.
במטרה להמשיך ולאפשר לצוות החינוכי ולתלמידים להשקיע את זמנם ביזמות
חברתית ערכית ,מערכת הניהול של אפליקציית  Tribuוהאפליקציה עבור
התלמידים עוברות תהליכי שדרוג מעת לעת.
השנה ,במטרה להטיב את חווית השימוש של הרכזים והרכזות ,נעשו התאמות
במערכת הניהול של  Tribuהמאפשרות עבודה נוחה ויעילה יותר .כמו כן,
התאמות נוספות יבוצעו במהלך השנה ויאפשרו בקרה על ההתנדבות ותקשורת
איכותית מול התלמידים.

מבין החידושים במערכת הניהול:
ממשק משתמש קל ונוח
ייעול תהליך יצירת מקום התנסות
ועוד..

מדינת ישראל ,משרד החינוך
מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע

תהליך העבודה
הגדרת טריביו כספק
במערכת נתונים מרוכזים
למוסדות

יצירת מקומות התנסות

בחירת מקום התנסות

אישור הצטרפות התלמידים
למקומות התנסות ע"י בית הספר

דיווח שעות ,העלאת פוסטים
ויצירת קהילה מתנדבת

החתמת מקום התנסות

ניהול ובקרה
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מנהל/ת
מזכיר/ת בית הספר

רכז מעורבות חברתית,
מנהל התנדבות ברשות

תלמידים

רכז מעורבות חברתית בביה"ס

תלמידים

מנהל מקום התנסות
רכז מעורבות חברתית בביה"ס,
מנהל התנדבות ברשות
וגורמים ברשות

דברים שכדאי לדעת
הגדרת טריביו כספק
לצורך עבודה של התלמידים עם האפליקציה ,יש להגדיר את  Tribuכספק בית הספר
במערכת נתונים מרוכזים למוסדות.
הרשאה לביצוע פעולה זו ניתנת אוטומטית למנהל/ת בית הספר והמזכיר/ה.
ניכנס לפורטל מוסדות חינוך )שער( < תפריט בית ספר < לשונית ניהול נתוני בית ספר
< מערכת נתונים מרוכזים ממוסדות < הוספה < נבחר את  Tribuכספק < נמלא את
שדות החובה < נלחץ שמירה.
לאחר מכן ,נלחץ 'שליחת ממשק יזום'.
הנתונים יועברו למערכת עד שעה מרגע ביצוע הפעולה
הרשאות למערכת
מנהל/ת מוסד  -קיימת הרשאה אוטומטית מתוקף תפקיד
רכז/ת מעורבות חברתית  -הרשאה מתוקף הגדרת תפקיד במצבת עו"ה
מחנך  -מתוקף הגדרת תפקיד במצבת עו"ה
רכז שכבה  -מתן הרשאת 'רכז שכבה' במערכת טריביו על ידי רכז מעורבות
בית ספרי בלשונית מנהלים.
מנהל מקום התנסות  -מתן הרשאת 'מנהל מקום התנסות' במערכת טריביו
על ידי רכז מעורבות בית ספרי בלשונית מנהלים.
ממ"צ  -מתן הרשאת 'רכז מעורבות חברתית' במערכת טריביו על ידי מנהל
התנדבות ברשות /רכז מעורבות בית ספרי בלשונית מנהלים.

קישור לתוצרי הדרכה וכניסה למערכת
הורדת האפליקציה עבור תלמידים
חפשו בחנות האפליקציות "תלמידים "Tribu -
עבור בתי ספר -
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עבור מנהל התנדבות ברשות -

שאלות תשובות נפוצות
ישנם מקומות התנסות שלא מוצגים לכל התלמידים ,מה הסיבה?
הסיבה לכך היא שמקום ההתנסות אינו מוגדר עבור הכיתות הרלוונטיות.
יש לוודא שמקום ההתנסות מוגדר לכיתות בהתאם לצורך.
ניכנס לתפריט ניהול < מקום התנסות < ניכנס ללשונית בנק מקומות התנסות <
נאתר את מקום ההתנסות < נלחץ על כפתור בחירת כיתות של מקום ההתנסות<
נסמן בתיבת הסימון את הכיתות הרצויות ונלחץ שמירה

מנהלי מקום התנסות לא עברו הכשרה למערכת ואנו )הרכזים( תומכים בהם.
מדוע שלא יפנו למוקד?
הוחלט כי מנהלי מקום התנסות יקבלו מענה מבעלי התפקידים שנתנו להם את ההרשאה
למערכת )רכז בית ספרי  /רשותי( .בנוסף לכך ,מנהל מקום ההתנסות יכול יכול לקבל
תמיכה במערכת באמצעות פנייה ל'תמיכה' דרך מערכת הניהול.
כיצד מצרפים באופן גורף תלמידים למקום התנסות?
ניכנס לתפריט ניהול < מקומות התנסות < נאתר את מקום ההתנסות < נלחץ על שם
ההתנסות < נלחץ על לשונית רשימת תלמידים < נסמן בתיבת הסימון את התלמידים
הרלוונטיים <נלחץ על פעולות < נלחץ הוספת תלמידים להתנסות < בחלונית שנפתחה
נמלא את כל השדות ונלחץ שמירה.
האם תלמידי חנ"מ יכולים להירשם למערכת ,למרות שהם לא נבחנים בבחינות הבגרות?
תלמידי חנ"מ המדווחים בצורה תקינה במערכת ניהול מצבת תלמידים יוכלו להירשם
למערכת ולעבוד עם האפליקציה.
מדוע איני יכול לבצע חלק מהפעולות במערכת הניהול?
הרשאה לביצוע כלל התהליכים ניתנת למנהלי בית הספר ורכזי מעורבות בית ספרים,
יש לוודא מול צוות הנהלת בית הספר כי הנך מוגדר בתפקיד רכז מעורבות חברתית
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