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בדיקתמתנהלתובאמצעותוה''מרכבפורטלבאמצעותמוגשותהתמיכהבקשות
.בגינןוהתשלומיםהמאושריםלגופיםהתחייבויותהפקת,המסמכיםאישור,הבקשות



מאפיינים-פורטל התמיכות הממשלתי
.ממשלההמשרדי בוללת תמיכות כוחבית רערכת מ•

,  כספים)אינטגרציה מלאה למערכות ותהליכי העבודה הנמצאים בשימוש יחידות המשרד  •
(.יחידות מקצועיות ועוד

חיווי  , הערות על מסמכים, סטאטוס בקשה: שקיפות הנתונים מן הצד של הגוף הנתמך •
.  תשלומים

.י ממשלת ישראל"ניהול מסמכים מרוכז לגוף הנתמך ע•

כרטיס חכם•

אבטחת מידע •

.תשתית לחתימה דיגיטאלית•



ניהול בקשת תמיכה באינטרנט

מילוי טופס הבקשה  
מסמכיםוצרןף

הגשת הבקשה

בחירת קול קורא

הקמת קול קורא 
(המשרדי''ע)

מעקב שוטף אחר 
סטאטוס הבקשה



מה חשוב לוודא לפני תחילת העבודה בפורטל  
?התמיכות 

?לעבודה בפורטל" חכמים "האם הופקו כרטיסים ➢

.יש לפנות לחברה המנפיקה ולחדשן, אם לא? האם סיסמאות הכרטיסים בתוקף➢

יש לפנות לחברה המנפיקה להנפקת   כרטיסים  , אם כן? או נציגי הגוף /החתימה ומורשיהאם השתנו ➢
".טופס הסמכת נציגי גוף"לאחר מכן ומבעוד מועד יש לשלוח לאגף , חדשים



תחילת העבודה בפורטל תמיכות
WWW.GOV.ILתחילה יש להיכנס לאתר 
לקורא הכרטיסים ולהזין את הסיסמה שברשותכם ולגשת  " חכם"יש להכניס את הכרטיס ה
:ליצירת הבקשה בפורטל

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal: להלן קישור ישיר לפורטל תמיכות

http://www.gov.il/
https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal


במידה ובעל הכרטיס הינו נציג גוף של גוף אחד שם הגוף יופיע 
(לא יידרש לבחור גוף)באופן אוטומטי 





לבחירת קול קורא לחיצה על  

הזנת שנת בקשה  
ובחירת משרד  

תומך



.בחירת הקול קורא הרצוי



המשך העבודה בפורטל
המשרד התומך ומספר קול  , שנת בקשה, בשלב הבא יש לבחור את שם הגוף הנתמך➢

.קורא כפי שמופיע בפרסומי האגף

.הבקשה כפי שהוא מופיע בקול קורא יש להזין את תיאור " תיאור הבקשה"בשדה ➢

את סכום העלות הכוללת  יש להזין " הסכום המבוקש"ו" עלות הפעילות"בשדות ➢
.ואת סכום בקשת התמיכה



בסיום ( שדות החובה מסומנים ב  )מילוי שדות החובה
לחיצה על 



המשך העבודה בפורטל

:להלן נוסח ההודעה שיתקבל

נבהיר כי הקמת הבקשה אינה מהווה הגשת הבקשה בפועל ללא ביצוע הגשה  
.כמפורט

.לצפייה בלבדבמשרדבשלב זה הבקשה 

.תעביר את הבקשה לטיפול המשרד התומך-לחיצה על                           * 

.מפנה לטבלת מסמכי הבקשה-לחיצה על                           * 



הגשה וטיפול במסמכים

בתחתית " להמשך טיפול"לצירוף המסמכים לבקשת התמיכה יש ללחוץ על כפתור 
:העמוד

.



הגשה וטיפול במסמכים  

.מוקם פעם אחת בלבד–מסמך יסוד ➢

.מעודכן בכל שנה מחדש–מסמך שנתי ➢

(.150וטופס 149טופס )כללי החשב הכללי פ''ענוגע לבקשה מסוימת ונקבע –מסמך בקשה ➢

.מסמך שהמשרד התומך מגדיר עבור הקול קורא–מסמך קול קורא ➢

לחיצה עליו תפתח את מסכי ההזנה של הטופס-מסמל טופס מקוון ➢

(.רוב המסמכים)בלחיצה עליו ייפתח חלון עם פורמט לדוגמא של המסמך –מסמל מסמך ➢

הגדרות מושגים 



:  המשך מושגים 
עמודת סטטוס➢



טיפול במסמכים–יצירת בקשה 
סימון       בשורת המסמך לצירוף

לחיצה על  













לחיצה על            להדפסה או הצגת המסמך 



.  חתום דיגיטלית וקשר אותו בשורת המסמך, שמור



טופס מאגד–טיפול במסמכים 

:מילוי טופס מאגד 

.טפסים למילוי2-6טופס מאגד מכיל בין 

סימון     ולחיצה על  



...טופס מאגד המשך–טיפול במסמכים 
Z-13

העתקת בעלי התפקידים המעודכנים משנה -•

.קודמת לטבלה

.רשימת בעלי תפקיד המעודכן ומקושר לגוף-•

.חיפוש בעל תפקיד חדש/הקמת-•



...טופס מאגד המשך–טיפול במסמכים 

לחיצה על                



...המשךZ-13טופס מאגד –טיפול במסמכים 

.שם הטופס יסומן כתקין



...טופס מאגד המשך–טיפול במסמכים 
Z-22(עדכון דוח מקורות ושימושים)

.  לחיצה  על                                             בצדו הימני העליון של המסך



...טופס מאגד המשך–טיפול במסמכים 
Z-22

:אפשרויות דיווח 3

.ח''ש30,000כאשר סכום התמיכות מכלל המשרדים לגוף לא עולה על -הצהרה.1

.ח הכספי''הוספה על המקורות הכספיים מעבר לדו-ביאורים.2

.י המשרדים''פירוט פעילויות נתמכות ע-נתמכותפעילויות.3



...טופס מאגד המשך–טיפול במסמכים 
Z-22

לביאורים סמן          ולחיצה על    



רשימת מסמכים הנדרשים להגשה
מסמכי ייסוד/ מסמכי גוף 



מסמכים שנתיים/ מסמכי גוף 
פירוטמספר המסמך

Z09יש לוודא כי החותמים בחתימות דיגיטליות מאושרים–החתימה מורשיד על "אישור עו
.י מסמך זה''עפ

Z20 על הדוחות להיות חתומים–דוחות כספיים מבוקרים

Z27פלט עדכון מרשם החברות

Z42 טפסים2מאגד

Z50הצהרות



פירוטמספר המסמך

דוח תקציב מול ביצוע149

טופס בקשה והנמקה150

מסמכי בקשה



רשימת מסמכים

טופס בקשה מקצועי

הצהרה בעניין הרשעות

התחייבות מנהלית

התחייבות מקצועית

אסמכתאות/ הצעות מחיר 

מידע נוסף

מסמכי קול קורא



: המשך מושגים 

הגשה . ת,גרסה, סוג מסמך, חובה מתאריך, חובת הגשה, תאריך סטטוס: עמודות

חובת חתימה דיגיטלית וצירוף קובץ, מקורי

נציין כי בקולות קוראים של המשרד להגנת הסביבה יש לחתום בחתימות דיגיטליות גם 
הם אינם מוגדרים כמסמכים המחייבים  ה''שבמרכבעל אף ' קול קורא'על מסמכי 

.חתימות דיגיטליות



דוח מצב בקשות במערכת הפורטל

לחיצה על  



...המשך-דוח מצב בקשות  הסברסטאטוס

.י הגוף"נוצרה בקשה אך לא בוצעה הגשה עטרם הוגש

.  הבקשה הוגשה וממתינה לטיפול המשרד התומךממתין לטיפול

.מרגע שהמשרד התומך מתחיל את בדיקת נתוני הבקשה ועד לאישור החשבבטיפול

בוטל לפני דיון
לפני שהתקיים  ( לאחר הגשה)נציג הגוף יכולים לבטל את הבקשה בסטאטוס טיוטה /המשרד

.דיון בוועדה

.הבקשה נדחתה בדיון וועדת התמיכות של המשרד התומךי וועדה"נדחה ע

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

.שינוי נתונים/המשרד התומך מחזיר את הבקשה לתיקוןבטיפול חוזר

.המשרד התומך סגר את הבקשהסיום טיפול

...המשך-דוח מצב בקשות 



הגשת בקשה שנוצרה
עללחיצה

.ל"חשכי''עכדרישה(בפועלקיים)ממוכןמנהליתהליך

.הקוראקולפקיעתמועדלפניתעשההבקשההגשת

,תקיןשאינואווצורףמולאשטרםחובהמסמך:כגוןהנדרשיםהסףבתנאיעמדלאהבקשהומגישבמידה

ההגשהמועדי"עפקיזוזיםיחושבו

כלוליםהינם,הכלליהחשבהוראותלפיהנדרשיםהמסמכיםכלכיהמגישמתחייבבקשההגשתבעת

.(הבקשההגשתלחצןעללחיצהמרגע)קצובמועדתוךיוגשולחילופיןאולבחינהותקינים



הגשת הבקשה 

לפני מועד תתבצע

פקיעת  

!!!קול הקורא



...המשך–הגשת בקשה שנוצרה 

מילוי שדה גוף ולחיצה על

.סימון         בקשה רלוונטית

לחיצה על  



...המשך–הגשת בקשה שנוצרה 



...המשך–הגשת בקשה שנוצרה 

הגשת הבקשה ללא טיפול במסמכים    -

.והשלמתם תוך זמן קצוב



...המשך–הגשת בקשה שנוצרה 

במידה ולחצת על  



!תודה על ההקשבה ובהצלחה


