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 כלליעבודה נוהל 
 (01/04/2019, 1.0)גרסה  

 כללי .1

להסכם ההתקשרות של משרד החינוך עם  וכפוף מחייב העבודה בנוהל הכתוב כל .1.1

 אוניברסיטת אריאל

 בפרויקט העבודה נוהלי סט ליישום שוטף באופן ידאג הפרויקט מנהל .1.2

 אחד מבין סט נוהלי עבודהזה, הינו  עבודה נוהל .1.3

 שירותי ביצוע לצורך ,ומשרד החינוך אריאל אוניברסיטת את נהלי העבודה מחייבים .1.4

 המכרז

 למנהל הפרויקט ניתן לפנות ות ובירוריםשאלל .1.5

 כאחד המגדרים לשני מתייחסת אך, זכר בלשון הכתיבה .1.6

 המכרז שרותי .2

לימוד, תכנים וחומרי למידה בתחומי הטכנולוגיה והמדעים, ליישום מעשי  הטמעת תוכניות

 במערכת החינוך

  וסמכות אחריות .3

 מי קפלן, משרד החינוךסמנהל אגף תשתיות, מר  .3.1

 אריאל אוניברסיטתאורן שרון,  מר ,פרויקטה מנהל .3.2

 ת הנוהלמטר .4

האינטרנט , מקום ביצוע הפעילות, השתתפות בימי עיון וכנסים, אתר נושאי מינהלה הסדרת

 .הפרויקט והגבלותשל  

 תחולה .5

 משרד החינוךהשירות ב ינוהל זה חל על מקבל .5.1

 שמועסק במסגרת המכרז אריאל אוניברסיטת עובדעל  חלנוהל זה  .5.2

 הגדרות .6

לימוד, תכנים וחומרי למידה  : הטמעת תוכניות24/7.2019מכרז מס'  - מכרז/פרויקט .6.1

 בתחומי הטכנולוגיה והמדעים, ליישום מעשי במערכת החינוך

 על ידי לעבודה במסגרת המכרז, מועסק שגויס מועמד - מטמיעעובד//שירותנותן  .6.2

 אריאל אוניברסיטת

וגורמים שהוגדרו על תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, מינהל עובדי  - השירות מקבל .6.3

 החינוך כמקבלי שירותידי משרד 

תוכניות של  ,הטמעהבמסגרתה מבוצעת פעילות  ,שעות 4יחידה בת  - יחידת ההטמעה .6.4

 וחומרי למידהתכנים לימוד, 

 תפקידים בעלי .7

 מטעם משרד החינוך .7.1

טל' , רימוןד"ר עופר , משרד החינוך, מידע ומערכות טכנולוגיה תקשוב ל"סמנכ .7.1.1

0733872196 

 5603810-02 טל' ,סמי קפלןמנהל אגף תשתיות, מר  .7.1.2

mailto:oferri@education.gov.il
mailto:sammyca@education.gov.il
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, וטכנולוגיה למדע במינהל מנהליםמפמ"רים, משרד החינוך, אנשי  :שירות ימקבל .7.1.3

 עודו , עובדי הוראה, מנהלי בתי ספרהמחוזיהפיקוח 

 מטעם אוניברסיטת אריאל .7.2

 7407215-03 ,2454511-050טל'  ,אורן שרוןמר  ,פרויקטה מנהל .7.2.1

 7407224-03 טל' ,שרון דייןגב'  ,אנוש משאבי רכז .7.2.2

 7233070-074טל' , אלירן סולומון מרמידע,  תאבטח ממונה .7.2.3

 הפעילות ביצוע מקום .8

 י"ד –לרבות בתי ספר בהם קיימות כיתות י"ג  ספר במערכת החינוך, בתי

 אוכלוסיית היעד .9

 מנהלי בתי הספר וצוותי הוראה. .9.1

 רכזי מקצוע בית ספריים  .9.2

  לימודים שנתבהתאם לתקופות פירוט  .10

 פירוט התקופה משך תקופה

 שוטפת פעילותפתיחת שנת לימודים ו דצמבר 31 עד ספטמבר 01 ראשונה

 לימודים שנת וסגירת שוטפת פעילות יוני 30 עד ינואר 01 שניה

 והיערכות לפתיחת שנת לימודים קיץ חופשה אוגוסט 31 עד יולי 01 שלישית

 הפעילות שעות .11

 19:00 - 08:00: לבצע פעילות הטמעהבהם ניתן  ,הפעילות שעות טווח

 שעות ביום, בטווח השעות שהוגדר 8ניתן לעבוד מעל בכל מקרה לא  .11.1

 יחידות הטמעה בלבד 2מקסימום  ביום עבודה ניתן לבצע .11.2

  של הפרויקט אינטרנט אתר .12

 דף מידע, טפסים, נהלים, הודעות, הנחיות, פרויקטה אודותכגון:  ,מידע מפורסם באתר .12.1

 של האינטרנט אתר כתובת להלן. ועוד התוכן בתחום העוסקים פרסומיםלעובד, 

  הפרויקט

xternalcertificate/https://www.ariel.ac.il/wp/eהטכנ/-בתחומי-ותכנים-לימוד-תכניות-הטמעת 

 תכניות מוגדרות :באמצעותה ,אינטרנטיתה מידעה מערכתקישור ל מפורסם באתר .12.2

, מקבל שירות, תכנית עבודה אישית שנתית לעובד ועודלעבודה, כגון: תכנית עבודה 

 סיכום דוחותהשוטפת,  פעילותםעל ם שוטפים של מטמיעים, תקבלים דיווחימדרכה 

לצפות  ,מקבלי השירותל . המערכת מאפשרתועודשנה, הצעות לתכניות התערבות 

מערכת המידע ל קישור להלן ,הפרויקט מהם הם מקבלים שירות עובדי בדיווחי

 :תהאינטרנטי

https://www.ariel.ac.il/projects/tzmm/MinistryofEducationMulti/ 

  

mailto:orensh@ariel.ac.il
mailto:sharond@ariel.ac.il
mailto:eliranso@ariel.ac.il
https://www.ariel.ac.il/wp/externalcertificate/הטמעת-תכניות-לימוד-ותכנים-בתחומי-הטכנ/
https://www.ariel.ac.il/wp/externalcertificate/הטמעת-תכניות-לימוד-ותכנים-בתחומי-הטכנ/
https://www.ariel.ac.il/wp/externalcertificate/הטמעת-תכניות-לימוד-ותכנים-בתחומי-הטכנ/
https://www.ariel.ac.il/projects/tzmm/MinistryofEducationMulti/
https://www.ariel.ac.il/projects/tzmm/MinistryofEducationMulti/
https://www.ariel.ac.il/projects/tzmm/MinistryofEducationMulti/
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 עיון וימי כנסים, מפגשים .13

 מאירועים בחלק, עיון וימי כנסים, מפגשים לעת מעת מקיים(, החינוך משרד) השירות מקבל

 מראש לעובד תשלח כך על הודעה, חובה היא העובד נוכחות

 בקשת עובד לחופשה .14

ועם מקבל השירות, באמצעות  משאבי אנושרכז עם  ה,חופשהתאריכי העובד יתאם את  .14.1

 הכוללת:דוא"ל שליחת הודעת 

 בקשה ליציאה לחופשה  .14.1.1

 ה תאריכי החופשפירוט  .14.1.2

 ל"דוא הודעת שליחתבאמצעות אישור מקבל השירות שאין פגיעה בתכנית העבודה,  .14.2

 משאבי אנושלרכז 

באמצעות שליחת הודעת , משאבי אנושאישור או דחיה הבקשה לחופשה, על ידי רכז  .14.3

 .המפרטת את תאריכי החופשה שאושרו ,לעובד ולמקבל השירות דוא"ל

לא יגרעו ממכסת היחידות שאושרה לעובד,  ,כמות יחידות הדיווח בין תאריכי החופשה .14.4

 .במועד אחרניתן לדווח עליהן 

 אוניברסיטת אריאל עבור עובד הגבלות .15

  וימי שבתון במשק מועד חול ,חג ימי .15.1

  חג בערבי העבודה אסורה .15.1.1

 בהם מקרים למעט, לימודים שנת במהלך, המועד חול בימי אסורה העבודה .15.1.2

 אישור ובכתב מראש התקבל

 בימי שבתון במשק, כגון ימי בחירות  העבודה אסורה .15.1.3

 החינוך מוסדות של חופשות .15.2

עובד אוניברסיטת  ועבודת במידה, סגורים הספר בתי בהם בימים אסורה העבודה

 ידי על ,ובכתב מראש שיאשרו חריגים מקרים למעט, החינוך במוסדות מתבצעת אריאל

 הפרויקט ומנהל החינוך במשרד השירות מקבל

 בציוד להשתמש או/ו ,החינוך משרד במשרדי מלשבת מנועאוניברסיטת אריאל  עובד .15.3

 לחתום או/ו ,החינוך משרד של רשמי בנייר להשתמש או/ו ,החינוך משרד של ואמצעים

 משרד לעובדי השמורים בתארים להשתמש או/ו ,החינוך משרד בשם מסמכים על

 החינוך

 שלמשרד כפעולות, אוניברסיטת אריאל הניתנים על ידי עובד השירותים את להציג אין .15.4

 משרד בקשת לפי כניתנים השירותים, את להציג ניתן אולם, בארגונן חלק יש החינוך

  העניין לפי הכל, מתמיכתו כנהנים או, בעידודו, פיקוחו תחת, החינוך

 החינוך משרד של פרטית לעבודה העסקה היתר .15.5

 לעבודה העסקה היתר להשגת נדרש ,אריאל אוניברסיטת עובדמועמד לגיוס ו/או  .15.5.1

 במשרד אנוש משאבי מאגף, לימודים שנת בכל היתרה ו/או לחדש את פרטית

 יהיה ניתן לא, בתוקף פרטית לעבודה העסקה היתר וברשות ואין במידה. החינוך

 ההיתר לקבלת עד, ולהעסיק
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 בימי כמדריך הועסק ,אריאל אוניברסיטת עובדוהמועמד לגיוס ו/או  במידה .15.5.2

הוא , הופסקה החינוך במשרד והעסקתו שנים שש במשך ,החינוך משרד של הדרכה

 במסגרת מכרז ידי אוניברסיטת אריאל על ,השביעית בשנה מועסק להיות וכלי לא

  זה

  לגמלאות פרישה .15.6

 גיל פי על לגמלאות פרישה .15.6.1

 חובת או מגבלות חלות ,אריאל אוניברסיטת עובדועל המועמד לגיוס ו/או  במידה

 .זה מכרזמסגרת ב יד אוניברסיטת אריאל על ת/מועסק להיות יוכל לא הוא, צינון

 פרישה תכנית במסגרת לגמלאות פרישה .15.6.2

 העסקה מגבלות אריאל, חלות אוניברסיטת במידה ועל המועמד לגיוס ו/או עובד

 יוכל לאצינון,  חובת או מגבלות ו/או ובנוסף ,המדינה לשרות הקשורות במסגרות

 כן אם , אלאזה במסגרת מכרז יד אוניברסיטת אריאל על ת/מועסק להיות

 חריגים וועדות אישור) מיוחדים העסקה תנאי, המגבלות במסגרת מתאפשרים

 בנציבות בדימוס, שופט בראשות מיוחדת וועדה באמצעות, המדינה שרות בנציבות

  (.כאלו ממגבלות שחרור או פטור נדרש באם לפנות, אפשר אליה המדינה, שרות
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 ת עבודהיהמכרז ותוכנ תקציב, העבודהסגרת מלהגדרת נוהל עבודה 
 (01/01/2020, 1.0)גרסה 

 כללי .1

להסכם ההתקשרות של משרד החינוך עם  וכפוף מחייב העבודה בנוהל הכתוב כל .1.1

 אוניברסיטת אריאל

 בפרויקט העבודה נוהלי סט ליישום שוטף באופן ידאג הפרויקט מנהל .1.2

 זה, הינו אחד מבין סט נוהלי עבודה עבודה נוהל .1.3

 שירותי ביצוע לצורך ,ומשרד החינוך אריאל אוניברסיטת את נהלי העבודה מחייבים .1.4

 המכרז

 למנהל הפרויקט ניתן לפנות ות ובירוריםשאלל .1.5

 כאחד המגדרים לשני מתייחסת אך, זכר בלשון הכתיבה .1.6

 המכרז שרותי .2

הטמעת תוכניות לימוד, תכנים וחומרי למידה בתחומי הטכנולוגיה והמדעים, ליישום מעשי 

 במערכת החינוך

  וסמכות אחריות .3

 , משרד החינוךמידע ומערכות טכנולוגיה תקשוב ל"סמנכ .3.1

 מנהל אגף תשתיות, מר סמי קפלן, משרד החינוך .3.2

 אריאל אוניברסיטתאורן שרון,  מר ,פרויקטה מנהל .3.3

 ת הנוהלמטר .4

לקבלת מסגרות העבודה, תכנית תקציב , השירות מקבל מול אל העבודה שיטת הסדרת

 .בקרהו דיווח, עדכון, עבודה תוכניתלבמסגרות שהוגדרו בהתאם  המטמיעים, שיבוץהפעלה, 

 תחולה .5

 משרד החינוךנוהל זה חל על מקבל השירות,  .5.1

 אריאל אוניברסיטת מנהל הפרויקטעל  חלנוהל זה  .5.2

 הגדרות .6

 תקציב הפרויקט לתקופת פעילות מוגדרת בזמן -מסגרת העבודה .6.1

 תפקידים בעלי .7

 מטעם משרד החינוך .7.1

טל' , ד"ר עופר רימון, משרד החינוך, מידע ומערכות טכנולוגיה תקשוב ל"סמנכ .7.1.1

0733872196 

 5603810-02 טל' ,סמי קפלןמנהל אגף תשתיות, מר  .7.1.2

 5602915-02טל' , שלומית ירמובסקי, גב' (וטכנולוגיה מדע תקציב) גף מנהלת .7.1.3

 וטכנולוגיה למדע במינהל מנהליםמקבלי שירות,  .7.1.4

 מטעם אוניברסיטת אריאל .7.2

 7407215-03 טל' ,אורן שרוןהפרויקט, מר  מנהל .7.2.1

 7407224-03טל'  ,שרון דייןגב' , אנוש משאבי תרכז .7.2.2

mailto:oferri@education.gov.il
mailto:sammyca@education.gov.il
mailto:shlomitya@education.gov.il
mailto:orensh@ariel.ac.il
mailto:sharond@ariel.ac.il
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 מבוא .8

, טרום הפעלת כח האדם בשטח, את מסגרות בכל תקופת פעילות מראש יגדיר החינוך משרד

עבור כל מקבל שירות, שהוקצו  הימיםמספר הפעלה לתקופה, ההיקף תקציב , לרבות העבודה

 .והמטרות היעדיםתבוצע הפעילות ואת  םבהחינוך ובתי ספר,  מוסדות רשימת

, באמצעות שיבוץ מטמיעים שהוגדרומסגרות הולביצוע  אחראי ליישוםיהיה מנהל הפרויקט 

 למסגרות שהוגדרו.

 עבודה תהליך .9

 לתקופה תקציבתוכנית הסכם התקשרות ו .9.1

 ,עביר למנהל הפרויקטת ,משרד החינוךב וטכנולוגיה מדע במינהל תקציב גף תמנהל .9.1.1

תקציב התכנית בצירוף  ,בין משרד החינוך לאוניברסיטת אריאלהסכם התקשרות 

גורם מורשה מטעם אוניברסיטת  תחתימל ,להפעלת המכרז לתקופה שהוגדרה

 אריאל על ההסכם

התקציב יכלול פירוט של היקפי הפעילות המתוכננים, כמות יחידות הטמעה,  .9.1.2

תכנים  הטמעה :יהתקציב ףת, בהתאם לסעייופעילוההעלות הכספית עבור 

 בשבוע שעות 4 בת יחידה -ותוכניות לימודים 

 את הסכם ההתקשרות ותכניתיעביר למשרד החינוך או מי מטעמו, מנהל הפרויקט  .9.2

 ,מסמכים נוספיםיועברו על פי דרישת משרד החינוך, במידת הצורך מים, תקציב חתו

 כגון: הוראת קיזוז, ביטוח וכו'

תחתים גורם מורשה מטעם  ,משרד החינוךב וטכנולוגיה מדעבמינהל  ,תקציב גף מנהלת .9.3

 על הסכם ההתקשרות משרד החינוך

של הסכם  עותק חתום, תעביר משרד החינוךב וטכנולוגיה מדעבמינהל  תקציב גף מנהלת .9.4

 למנהל הפרויקטשני הצדדים )משרד החינוך ואוניברסיטת אריאל(  ההתקשרות, על ידי

 ממשרד החינוךתקציב ותוכנית עבודה קבלת מסגרת  .9.5

 תקופתבכל /או ו אריאל לאוניברסיטתהחינוך  משרד בין ,התקשרות חוזה על חתימה עם

, למנהל הפרויקטמטעמו  מי או מידע ומערכות טכנולוגיה תקשוב ל"סמנכ יעביר, פעילות

יקף , את השל המכרז נית תקציב ההפעלה, את תכשאושרה לפעולה העבודה מסגרת את

 הייעודית הלימודים לשנת החינוך מוסדות רשימתעבור כל מקבל שירות, את  הקצאהה

 .לביצוע שהוגדרווהמטרות  היעדיםאת ו

 משרד החינוך למנהל הפרויקטמשיועברו  מסמכיםלהלן טבלה הכוללת את פירוט ה

מס' 

 סודר

 קובץ עבודה תאור

1.  
 תכונית תקציב ההפעלה של המכרז

תקציב המכרז 

xlsx.01.01.0000 - 31.12.0000- לתקופה 
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2.  
 עבור כל מקבל שירות הקצאהה

הקצאה עבור כל 

xlsx.1 מקבל שירות - גרסה 

 

3.  
 הייעודית הלימודים לשנת המוסדות רשימת

xls.רשימת מוסדות

 

4.  
 הייעודית הלימודים לשנתשהוגדרו  היעדים

xlsx.1 יעדים - גרסה

 

 

 ארצית עבודה תכנית .9.6

בהלימה העובדים שיבוץ המפרטת את  ,ארציתעבודה מנהל הפרויקט יכין תכנית  .9.6.1

ויעביר אותה לאישור משרד  ,בהתאם לצרכי המכרז לתקציב ההפעלה שאושר,

 .החינוך

 טרם העובדים,התאמת תכנית העבודה הארצית ואת משרד החינוך יאשר את  .9.6.2

  צם במסגרות העבודהשיבו

 )מפמ"ר/גורם לו הוקצו ימים( שירות מקבלעבודה ל תכנית .9.7

 מקבלל עבודה תכניתהשונים, למלא " מקבלי השירותמנהל הפרויקט יעדכן את  .9.7.1

 השדות כל את למלא חובה. אינטרנטיתה מידעה מערכת ", באמצעותשירות

 .העבודה בתכנית

 העבודה למקבל שירותתכנית את /ידחה יאשרמנהל הפרויקט  .9.7.2

 בפרויקט ת/עובד כל עבור שנתית אישית עבודה תכנית .9.8

, להכין תכנית עבודה אישית שנתית, הפרויקט פרויקט ינחה את כל עובדימנהל ה .9.8.1

 מידע אינטרנטית מערכת באמצעות

 מידעה מערכת באמצעותעובד הפרויקט ימלא את תכנית העבודה האישית שנתית,  .9.8.2

 אינטרנטיתה

 מערכת באמצעותתכנית העבודה האישית שנתית של העובד, אשר ימקבל השירות  .9.8.3

 אינטרנטיתה מידעה

לאישור  עביריהעבודה האישית שנתית של העובד, ו יאשר תכניתמנהל הפרויקט  .9.8.4

 ארציתעבודה תכניות  ,משרד החינוך

 על ידי משרד החינוךארצית  עבודה תותכני אישור .9.9

  הארצית את תכניות העבודה /ידחהמשרד החינוך יאשר .9.9.1

 אריאל אוניברסיטתעל ידי  תופעל ,מאושרתעבודה ארצית  תותכני רק .9.9.2

 עבודה תכנית שינוי/עדכון .9.10
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 .העבודה תובתכני עדכונים/שינוייםהמשרד  עם מראש אשרהפרויקט י מנהל

 שאושרה להקצאה במסגרות עבודה, בהתאם עובדים וישבץ מנהל הפרויקט יגייס .9.11

 לתוכניות העבודה שאושרו על ידי משרד החינוך ובכפוף לפעולה

 דיווח .10

 דיווחי או בהתאם לדרישת משרד החינוך, יעביר מנהל הפרויקט ושוטף קבוע בסיסי על

 סטטוס

 בקרה .11

 הכתוב בין סטייה שאין וודאי ,וקבוע שוטף בסיסי על בקרהיבצע  מנהל הפרויקט .11.1

 מנהל עדכןי ,סטייה של מקרה בכל. בשטח שלהם ביצועיישום ו לבין, העבודה תובתכני

  הנחיות להמשך טיפול ממנויקבל , והשירות מקבל את מידי באופן הפרויקט

 מנהל, עובדהשובץ  בו במקוםאישית שנתית,  עבודה תכנית ליישם יהיה ניתן ולא במידה .11.2

 .יעודכנו בהתאם ת העבודהו, תכניאחר במקום את העובד ישבץ הפרויקט

, יבוצעו על ידי (18בעמ'  4.14כרז הבקרה )סעיף כפי שהגדרנו במ ,נוספים בקרהתהלכי  .11.3

ט יעביר מנהל הפרויק ,, לצורך כךיחידת בקרה )זכיין משרד החינוך, חברת טלדור(

את  ,בהתאם לדרישת משרד החינוךלמנהל יחידת הבקרה, על בסיס שוטף וקבוע ו/או 

 כל המידע והמסמכים הנדרשים לביצוע הבקרה 

 לוח זמנים .12

מס' 

 סודר
 לוח זמנים גורם אחראי פעולה

 תקציב ותוכנית התקשרות הסכםהעברה   .1

 לחתימההפרויקט  למנהל

 גף מנהלת
 מדע תקציב)

 (וטכנולוגיה

לאחר הודעת על 

 זכיה

, חתומים תקציב ותכנית הסכם החזרת  .2

 נוספים מסמכיםבצירוף  החינוך למשרד

 הפרויקט מנהל
 מטעמו מי או

ימים מיום  5

 קבלת ההסכם

הסכם ההתקשרות לגורם מורשה העברת   .3

 חתימהלמטעם משרד החינוך 

 גף מנהלת

 מדע תקציב)
 (וטכנולוגיה

ימים מיום  3

 ההסכםקבלת 

עותק חתום על ידי שני הצדדים של  העברה  .4

 למנהל הפרויקטהסכם ההתקשרות 

 גף מנהלת
 מדע תקציב)

 (וטכנולוגיה

מיד עם חתימה 

 על ההסכם

למנהל הפרויקט, מסגרת עבודה  העברה  .5
 :לרבות

 פעילותהמכרז לתקופת  תקציב 

 שאושרה לפעולה  פירוט היקף הקצאה

מקבל  עבור כל, על ידי מנהל המינהל
 שירות

 לשנת לימודים  חינוך רשימת מוסדות
 ייעודית

 ייעודיתלשנת לימודים  יעדים 

 תקשוב ל"סמנכ
 טכנולוגיה
 מידע ומערכות

 או מי מטעמו

עם חתימה על 

חוזה התקשרות 

 התקופלו/או 
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 ההתקשרותלביצוע  נוהלי העבודה 

לאישור ארצית כנית עבודה העברת ת  .6
 , הכוללת:החינוך משרד

  עבודה ארצית לשיבוץ תכנית

עובדים שיגויסו ועונים על 
 דרישות מכרז

  למקבל שירותתכנית עבודה 

  עובד אישית שנתית לתכנית עבודה
 בפרויקט

ימים מיום  15 מנהל הפרויקט
 חתימת החוזה

 תקשוב ל"סמנכ  ארצית עבודהאישור תכנית   .7

 טכנולוגיה
 מידע ומערכות

 או מי מטעמו

ימים אחרי  5

העברת תכנית 
עבודה לאישור 

 משרד החינוך

ארצית, בהתאם  עבודהתכניות  יישום  .8
 למטרות וליעדים שהוגדרו

מנהל הפרויקט 
ובעלי 

התפקידים 
מטעם 

אוניברסיטת 
 אריאל

 שוטף
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 החינוך במערכת מטמיע, שיבוץ, גיוסל עבודה נוהל
 (01/01/2020, 1.0)גרסה 

 כללי .1

ההתקשרות של משרד החינוך עם להסכם  וכפוף מחייב העבודה בנוהל הכתוב כל .1.1

 אוניברסיטת אריאל

 בפרויקט העבודה נוהלי סט ליישום שוטף באופן ידאג הפרויקט מנהל .1.2

 זה, הינו אחד מבין סט נוהלי עבודה עבודה נוהל .1.3

 שירותי ביצוע לצורך ,ומשרד החינוך אריאל אוניברסיטת את נהלי העבודה מחייבים .1.4

 המכרז

 למנהל הפרויקט ניתן לפנות ות ובירוריםשאלל .1.5

 כאחד המגדרים לשני מתייחסת אך, זכר בלשון הכתיבה .1.6

 המכרז שרותי .2

הטמעת תוכניות לימוד, תכנים וחומרי למידה בתחומי הטכנולוגיה והמדעים, ליישום מעשי 

 במערכת החינוך

  וסמכות אחריות .3

 מנהל אגף תשתיות, מר סמי קפלן, משרד החינוך .3.1

 אריאל אוניברסיטתאורן שרון,  מר ,פרויקטה מנהל .3.2

 ת הנוהלמטר .4

צם שיבו, המכרז עובדישל  גיוס תהליך הגדרת, השירות מקבל מול אל העבודה שיטת הסדרת

 מנהלותו בקרה, דיווח, עדכוןתהליכי , החינוך במערכתלעבודה 

 תחולה .5

 משרד החינוךנוהל זה חל על מקבל השירות,  .5.1

 אריאל אוניברסיטת ,מנהל הפרויקטעל  חלנוהל זה  .5.2

 אריאל זה חל על רכז משאבי אנוש, אוניברסיטת נוהל .5.3

 תפקידים בעלי .6

 מטעם משרד החינוך .6.1

 5603810-02טל' , סמי קפלןמנהל אגף תשתיות, מר  .6.1.1

 (וטכנולוגיה למדע במינהל מנהלים, מפמ"רים ו/אומקבלי שירות ) .6.1.2

 מטעם אוניברסיטת אריאל .6.2

 7407215-03טל' ,אורן שרוןהפרויקט, מר  מנהל .6.2.1

 7407224-03 טל' ,שרון דייןגב'  ,משאבי אנוש תרכז .6.2.2

 מבוא .7

 תקשוב ל"סמנכ ידי על יעדי הפרויקט, כפי שהוגדרו על ידימטרות ויישום מוצלח ואיכותי של 

בעל כח אדם איכותי, של , גיוס ושיבוץ מטעמו, מושתת על איתור מי או ,מידע ומערכות טכנולוגיה
יהיה ש כח אדם ,בהתמחויות בהם לא קיימת הכשרה אקדמיתו/או השכלה אקדמית נאותה 

וע מטעם המשרד הממשלתי המסמיך, במקצ ,לפחות בעל הסמכה מקצועית הגובה ביותר
 בכתב המכרז.כמפורט ההתמחות אותו הוא נדרש להטמיע, 

mailto:sammyca@education.gov.il
mailto:orensh@ariel.ac.il
mailto:sharond@ariel.ac.il
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 הגיוס תהליך בעת, אוניברסיטת אריאל ידי על יגויסו ,במכרז הנדרשים התפקידים בעלי כל

 יודגש. אריאל אוניברסיטת עובדי יהיו הם ,לעבודה ויתקבלו שבמידה לגיוס למועמדים יובהר

  .החינוך משרד עובדי יהיו לא הם כי בפניהם

 עבודה תהליך .8

הקצאת  היקףאת , מסגרת העבודהאת  גדירי ,מידע ומערכות טכנולוגיה תקשוב ל"סמנכ .8.1

פירוט , )מפמ"ר או כל גורם אחר לו הוקצו ימים( מקבל שירותעבור כל  הימים

 מנהל אגף תשתיותליועברו ההקצאות 

הקצאת  היקףפירוט  עם ,הודעת דוא"ל למנהל הפרויקט ישלחמנהל אגף תשתיות  .8.2

 מקבלי השירותכל אחד עבור  ,על ידי מנהל המינהל ביצועשאושרה ל הימים

הקצאה עבור כל 

xlsx.1 מקבל שירות - גרסה 

היקף ההקצאה את מנהל הפרויקט יעדכן במערכת המידע האינטרנטית של הפרויקט,  .8.3

 עבור כל מקבל שירות שאושרו את התפלגות הימים שאושרה להפעלה,

מנהל הפרויקט  שמעדכנת כי, הודעת דוא"ללמקבלי השירות מנהל אגף תשתיות ישלח  .8.4

תכנית שמבקשת מהם למלא  דוא"ל,הודעת  מטעם אוניברסיטת אריאל, ישלח אליהם

 .למייל יכותב מנהל הפרויקט, שירות למקבלעבודה 

 עבודהתכנית  מילוילעם בקשה , למקבלי השירות הודעת דוא"לישלח פרויקט מנהל ה .8.5

  .מערכת המידע האינטרנטית. תכנית העבודה תמולא באמצעות שירות למקבל

ויעדכן  מערכת המידע האינטרנטית,ב, תכנית עבודה למקבל שירות ימלאהשירות  מקבל .8.6

 .באמצעות שיחה טלפוניתאת מנהל הפרויקט בדוא"ל או 

יתחיל בתהליך במידת הצורך, , שירות למקבלמנהל הפרויקט יאשר את תכנית העבודה  .8.7

 מלא של תכנית העבודה למקבל שירות יישוםלצורך מועמדים איתור 

לאחר יתחיל רק  ,על ידי מנהל הפרויקט עובדשל שיבוץ הגיוס והאיתור, התהליך  .8.8

 למקבל שירות מפורטת ומלאה תכנית עבודה השלמת

 :הנדרשות העובדים הגדרות את, יגזור הפרויקט מנהל .8.9

 העסקה תקופת •

 העסקה היקפי •

 עובד פרופיל •

 העובד יעבוד בו הגיאוגרפי העבודה אזור •

 שהוגדרה העסקה לתקופת הנדרשות הטמעה יחידות מספר את יקצה הפרויקט מנהל .8.10

 מתאימים מועמדים יאתרבאמצעות רכז משאבי האנוש של הפרויקט,  הפרויקט מנהל .8.11

 מתאים מועמד בחירת על ימליץומקבל השירות ל אותם יציג, המכרז בדרישות העומדים

 . לתפקיד

 .העובד התאמת אתמקבל השירות  יאשר לעבודה, ם שיבוץ העובדוטר .8.12

 לתפקיד מועמד לגיוס הבלעדי האחראי הינו הפרויקט מנהל .8.13

https://www.ariel.ac.il/projects/tzmm/MinistryofEducationMulti/
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שנמצא מתאים ועומד  לגייס את המועמד ,רכז משאבי אנושמנהל הפרויקט ינחה את  .8.14

 בדרישות המכרז

ימי עבודה, ממועד הנחיית  3-לא יאוחר מ יתחיל את תהליך הגיוס,  רכז משאבי אנוש .8.15

 מנהל הפרויקט לגיוס המועמד

 עובד יהיה ,אריאל אוניברסיטת ידי על ויועסק יגויס, לתפקיד מתאים שימצא מועמד .8.16

 אריאל אוניברסיטתהעובד שגויס ל, בין יתקיימו מעביד עובד יחסי ,אריאל אוניברסיטת

 החינוך משרד עובד אינושהוא  לעובד יובהרכמו כן,  ,בלבד

 הארכת, עובד גיוס נוהל" פנימי לנוהל בהתאם, המועמד את תגייס אריאל אוניברסיטת .8.17

 "חשבון וגמר התקשרות

 עלהגיוס ו תהליך השלמת על ,מקבל השירותיעדכן את  ,של הפרויקטרכז משאבי האנוש  .8.18

 המועד שנקבע להתחלת עבודת העובד

, לעובדמשאבי האנוש לעבודה, יפנה רכז של העובד מיד עם גיוסו  ,העבודה התחלת לפני .8.19

מערכת , באמצעות ימי עבודה 2בתוך  ,אישית שנתית עבודה תכנית למלאוינחה אותו 

 המידע האינטרנטית

 השירות של העובד עם מקבל התנעה פגישת תכנית העבודה תבנה בכפוף לקיום .8.20

 מתן דגשים, ציפיות עם העובד תאום במהלכה יבוצע(, טלפונית/וירטואלית/פיזית)

 שנתית  אישית העבודה תכנית של מיטבי ליישום, השירות מקבלמ

 ,מערכת המידע האינטרנטית, באמצעות תכנית עבודה אישית שנתית ימלאהעובד  .8.21

לאשר את תכנית העבודה  ,עת דוא"ל למקבל השירות, הודיבאופן אוטומטשתשלח 

 האישית שנתית של העובד

באמצעות  האישית שנתית של העובד, בודהעאת תכנית היאשר/ידחה  מקבל השירות .8.22

 מערכת המידע האינטרנטית

 האישית בודהעאת תכנית היאשר/ידחה מנהל הפרויקט  .8.23

 .על ידי אוניברסיטת אריאלמאושרות יופעלו עבודה  תותכני רק .8.24

 במשרד המקצועית היחידה לדרישת בהתאם, לעבודה עובדה את ישבץמנהל הפרויקט  .8.25

 עם אוניברסיטת אריאל של החוזה מחתימת עבודה ימי 15 -מ יאוחר לא וזאת, החינוך

 .החינוך משרד

 כל העובדיםעבור  שיבוץ מנהל הפרויקט תכניתבהתאם לדרישת משרד החינוך, יעביר  .8.26

 שיגויסו

קובץ עבודה - 

xlsx.00.00.00
 

 דיווח .9

משרד החינוך, יעביר מנהל הפרויקט, רכז משאבי או בהתאם לדרישת  ושוטף קבוע בסיסי על

 סטטוס דיווחיאנוש, 

https://www.ariel.ac.il/projects/tzmm/MinistryofEducationMulti/
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https://www.ariel.ac.il/projects/tzmm/MinistryofEducationMulti/
https://www.ariel.ac.il/projects/tzmm/MinistryofEducationMulti/


 ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות ומערכת החינוך
 34/08.2018עפ"י מכרז מס'  בשומרון אריאל אוניברסיטתהפרוייקט מבוצע ע"י 

 הפרוייקט מבוצע עבור המינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, משרד החינוך
 

14 
 

 בקרה .10

 הכתוב בין סטייה שאין, ויוודא וקבוע שוטף בסיסי על יבצע בקרה מנהל הפרויקט .10.1

 מנהל יעדכן סטייה, של מקרה בכל. בשטח יישום וביצועם לבין, העבודה בתכנית

 . הנחיות להמשך טיפול מהםויקבל , השירות מידי את מקבל באופן הפרויקט

הפרויקט,  מנהל, שובץ עובד בו במקום העבודה תכנית את ליישם יהיה ניתן ולא במידה .10.2

 אחר במקום את העובד בהתאם להנחיית משרד החינוך, ישבץ

, יבוצעו על ידי (18בעמ'  4.14כפי שהגדרנו במכרז הבקרה )סעיף נוספים,  בקרהתהלכי  .10.3

יחידת בקרה )זכיין משרד החינוך, חברת טלדור(, לצורך כך, יעביר מנהל הפרויקט 

למנהל יחידת הבקרה, על בסיס שוטף וקבוע ו/או בהתאם לדרישת משרד החינוך, את 

 כל המידע והמסמכים הנדרשים לביצוע הבקרה 

 זמנים לוח .11

מס' 

 סודר
 לוח זמנים גורם אחראי פעולה

1.  
 הקצאתו העבודה מסגרת הגדרת

 מקבל לעבור כ הימים מספר

פירוט ההקצאות  ת, והעברשירות

 תשתיות  אגף למנהל

 תקשוב ל"סמנכ

 טכנולוגיה

 מידע ומערכות

עם חתימה על חוזה 

התקשרות ו/או 

 לתקופה

2.  
 שאושרה הימים הקצאת העברת

 הפרויקט למנהל לביצוע
 אגף מנהל

 תשתיות

 מסגרתעם קבלת 

 ל"סמנכמ העבודה

 טכנולוגיה תקשוב

  מידע ומערכות

מערכת המידע בהתאם  עדכון  .3

שאושרה להקצאת הימים 

 להפעלה, עבור כל מקבל שירות

קבלת יום ממועד  2 מנהל הפרויקט

 העבודה מסגרת

והקצאת הימים עבור 

 כל מקל שירות

4.  
שליחת הודעת דוא"ל למקבלי 

מנהל  שמעדכנת כי, השירות

הפרויקט ישלח אליהם הודעת 

דוא"ל, עם בקשה למלא תכנית 

 שירות עבודה למקבל

 אגף מנהל

 תשתיות

 במקביל למועד העברת

 ההודעה למנהל

 הפרויקט על הקצאת

  לביצוע שאושרה הימים

שליחת למקבלי השירות הודעת   .5

תכנית  עם בקשה למילוי, דוא"ל

 שירות למקבל עבודה

ימי עבודה ממועד  3 הפרויקט מנהל

קבלת פירוט ההקצאה 

 ממנהל אגף תשתיות 

6.  
תכנית עבודה  עבודה תכניתמילוי 

 למקבל שירות
 שוטף שירות מקבל
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תכנית העבודה  אישור/דחיה  .7

 שירות למקבל

ימי עבודה ממועד  3 מנהל הפרויקט

 קבלת

8.  
 העסקה, היקפי תקופת הגדרת

 עובד, אזור העסקה, פרופיל

 העובד יעבוד בו הגיאוגרפי העבודה

ימי עבודה ממועד  3 הפרויקט מנהל

קבלת תכנית עבודה 

מנציג מינהל או מקבל 

 שירות

9.  
עובד ל הטמעה הקצאת יחידות

 העסקה תקופת
ימי עבודה ממועד  3 הפרויקט מנהל

קבלת תכנית עבודה 

מנציג מינהל או מקבל 

 שירות

10.  
 משאבי רכז  מתאימים מועמדים איתור

 האנוש

ימי עבודה ממועד  21

קבלת תכנית עבודה 

מנציג מינהל או מקבל 

 שירות.

11.  
מקבל ל שאותרו מועמדים הצגת

 מועמד בחירת על המלצהוהשירות 

 לתפקיד מתאים

ימי עבודה ממועד  21 הפרויקט מנהל

קבלת תכנית עבודה 

מנציג מינהל או מקבל 

 שירות.

12.  
 שוטף שירות מקבל עובד התאמת אישור

13.  
 את לגייס אנוש משאבי רכז הנחיית

 מועמד

 

מיד עם קבלת מנציג  הפרויקט מנהל

מינהל או מקבל שירות 

 אישור להתאמת העובד

 המועד לגיוסגיוס תהליך  התחלת  .14

 

ימי עבודה ממועד  3עד  רכז משאבי אנוש

הנחיית מנהל הפרויקט 

 לגיוס המועמד

15.  
 מקבלמנהל הפרויקט ועדכון 

 הגיוס תהליך השלמת על, השירות

 העובד עבודת התחלת מועדו

 משאבי רכז

 האנוש

 ימי עבודה 3

16.  
 העובד להכנת תכנית הנחיית

ימי  2תוך אישית שנתית  עבודה

 עבודה

 משאבי רכז

 האנוש

 העובד של גיוסו עם מיד

 לעבודה
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 העובד עם התנעה פגישת קיום  .17

 (טלפונית/וירטואלית/פיזית)

+  מקבל השירות

 עובד

ימי עבודה ממועד  2תוך 

 העובד לעבודה קבלת

ימי עבודה ממועד  2תוך  עובד בניית תכנית עבודה אישית שנתית  .18

 קבלת העובד לעבודה

19.  
תכנית עבודה אישית אישור/דחיה 

 שנתית
עבודה ממועד  ימי 2עד  מקבל שירות

 לעבודה העובד של גיוסו

20.  
אשית  עבודה אישור/דחיה תכנית

 מידע ועדכון רכזשנתית של העובד 

  ודיווח

עבודה ממועד  ימי 2עד  הפרויקט מנהל

 קבלת תכנית עבודה 

21.  
 לדרישת בהתאם, שיבוץ עובדים

 החינוך במשרד המקצועית היחידה
 ימי 15 -מ יאוחר לא הפרויקט מנהל

 החוזה מחתימת עבודה

 אריאל אוניברסיטת עם

החינוך ו/או  משרד עם

ימי עבודה ממועד  21

קבלת תכנית עבודה 

מנציג מינהל או מקבל 

 שירות.

 לכל העובדים שיבוץ תכנית העברת  .22

  שיגויסו

 שוטף מנהל הפרויקט

עבודה, בהתאם יישום תכניות   .23

 למטרות וליעדים שהוגדרו

 שוטף מנהל הפרויקט
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 עבודה נהלישל  עדכון/להוספה עבודה נוהל
 (01/01/2020, 1.0)גרסה 

 כללי .1

של משרד החינוך עם להסכם ההתקשרות  וכפוף מחייב העבודה בנוהל הכתוב כל .1.1

 אוניברסיטת אריאל

 בפרויקט העבודה נוהלי סט ליישום שוטף באופן ידאג הפרויקט מנהל .1.2

 זה, הינו אחד מבין סט נוהלי עבודה עבודה נוהל .1.3

 שירותי ביצוע לצורך ,ומשרד החינוך אריאל אוניברסיטת את נהלי העבודה מחייבים .1.4

 המכרז

 הפרויקטלמנהל  ניתן לפנות ות ובירוריםשאלל .1.5

 כאחד המגדרים לשני מתייחסת אך, זכר בלשון הכתיבה .1.6

 המכרז שרותי .2

 החינוך במוסדות התקשוב תכנית והטמעת הנחייה, ריכוז

  וסמכות אחריות .3

 מנהל אגף תשתיות, מר סמי קפלן, משרד החינוך .3.1

 אריאל אוניברסיטתאורן שרון,  מר ,פרויקטה מנהל .3.2

 ת הנוהלמטר .4

 שוטף באופן, עבודה נהלישל  עדכוןכתיבה ול, השירות מקבל מול אל העבודה שיטת הסדרת

 .ובקרה דיווח, החינוך משרד לבקשת ובהתאם

 תחולה .5

 נוהל זה חל על מקבל השירות, משרד החינוך .5.1

 אריאל מנהל הפרויקט, אוניברסיטתעל  חלנוהל זה  .5.2

 תפקידים בעלי .6

 מטעם משרד החינוך .6.1

 5603810-02 טל' ,סמי קפלןמנהל אגף תשתיות, מר  .6.1.1

 מטעם אוניברסיטת אריאל .6.2

 7407215-03 טל' ,אורן שרוןהפרויקט, מר  מנהל .6.2.1

 מבוא .7

 החודשים 3 ושיטתי, מנהל הפרויקט יבצע במהלך מסודר באופן לצורך הפעלת שירותי המכרז

 שעל ,הקיימים לנהלים עם משרד החינוך, התאמה ההתקשרות תחילת ממועד הראשונים

 .המכרז בביצוע השותפים התפקידים בעלי כל יפעלו פיהם

 משרד עם קבלן של עבודה נוהל :הבאים לנושאים היתר בין מתייחסים הקיימים הנהלים

 השירות, נוהל מקבל מול אל במכרזובעלי התפקידים העובדים  סוגי לכל עבודה נוהלי ,החינוך

 .מכרזהעובדים ב על ידי סיכום ודוחות ביצוע ח"דו, הפעלה ניותתכ, עבודה תכניות הכנת

 עבודה תהליך .8

 הלי עבודהוהתאמה ועדכון נ .8.1

  הפרויקט מנהלל ממשרד החינוךהעברת נהלים קיימים  .8.1.1

mailto:sammyca@education.gov.il
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במידת , צורכי המכרזל בהתאם ,עבודההנהלי את עדכן מנהל הפרויקט יתאים וי .8.1.2

יעדכן  נוספים, נהלים יכתוב מנהל הפרויקט ,החינוךמשרד הצורך או על פי דרישת 

 במכרז לפעילות הנוגע בכל קיימים נהלים

 מעת ידו על ויעודכנו החינוך משרד לאישור ,יישומם לפני יובאו המותאמים הנהלים .8.1.3

 לעת

 במינהל עת בכל ימצא מעודכן נהלים שקובץ לכך מנהל הפרויקט ידאג .8.1.4

 באתר האינטרנט של הפרויקטנוהלי העבודה יפורסמו  .8.1.5

 הוספה/עדכון נהלי עבודה .8.2

במידה ובמהלך העבודה, יתווספו או יעודכנו נהלי עבודה, יעודכן אתר האינטרנט של 

 הפרויקט בנהלים החדשים או המעודכנים, והם יופצו בדוא"ל לעובדים

  מקוונת חוברת הכנת .8.3

ההטמעה, יפורטו  תהליך על נלווים וטפסים הסבר, הנהליםאוגדן החוברת תכלול את 

 בה:

 הטמעה שירותי לאספקת הבקשה הגשת אופן. 

 ההטמעה ותהליך שיטה. 

 והתשלום הדיווח אופן  

 זמנים לוח 

  מקוונת חוברת אישור .8.4

 אישור לקבלת למשרד החינוך החוברת את מנהל הפרויקט יעביר .8.4.1

באמצעות  תופץ האינטרנט של הפרויקט, ובאתר תפורסם  חוברת מקוונת מאושרת .8.4.2

  במכרז תפקידים לבעליל "הדוא

 הדרכת עובדים בנהלי העבודה .8.5

באמצעות רכז מידע  הפרויקט מנהל, ושיטתי מסודר באופן המכרז שירותי הפעלת לצורך

 לכל עובד בפרויקט. לנהלי העבודה הדרכה  יבצע, ודיווח

 דיווח .9

 דיווחימשרד החינוך, יעביר מנהל הפרויקט או בהתאם לדרישת  ושוטף קבוע בסיסי על

 סטטוס

 בקרה .10

על בסיס בהתאם לדרישת משרד החינוך. כמו כן,  נהלי העבודהלעדכון מנהל הפרויקט, ידאג 

עבודה קיימים, יציע  נהלים בחינה של נהלי העבודה, במידה הצורך יעדכןיבצע שוטף וקבוע 

 במכרזולתהליכים  לפעילות הנוגע בכל, נהלי עבודה חדשים
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 לוח זמנים .11

מס' 

 סודר
 לוח זמנים גורם אחראי  פעולה

למנהל  קיימים נהליםהעברת   .1
 הפרויקט

עם חתימה על חוזה  החינוך משרד
 התקופלהתקשרות ו/או 

 נהלים עדכון נהלי העבודה וכתיבת  .2
 נוספים

החודשים  3במהלך  מנהל הפרויקט
הראשונים ממועד תחילת 

 ההתקשרות
בדיקה נהלי העבודה ושליחת   .3

הודעה למנהל הפרויקט על 
 אישורם 

ימי עבודה מתאריך  30 החינוך משרד
 עדכון או כתיבת הנהלים

הנחיית רכז מידע ודיווח להפצת   .4

 לעובדים הנהלים 

מיד עם קבלת אישור  מנהל הפרויקט
 משרד החינוך

פרסום נהלים וחוברת מקוונת   .5

באתר האינטרנט של הפרויקט 

 לעובדים הפצת נהלים ו

 

משאבי רכז 
 אנוש

מיד עם קבלת אישור 
ימי  10ועד משרד החינוך 

עבודה מתאריך אישור 
על ידי משרד  הנהלים
 החינוך

 מנהל הפרויקט הדרכת עובדים בנהלי העבודה  .6
או רכז משאבי 

 אנוש

עבודה ממועד  ימי 2עד 
 לעבודה העובד של גיוסו
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 השירותמקבל אל מול אוניברסיטת אריאל עובד ל עבודה נוהל
 (01/04/2019, 1.0)גרסה 

 כללי .1

להסכם ההתקשרות של משרד החינוך עם  וכפוף מחייב העבודה בנוהל הכתוב כל .1.1

 אוניברסיטת אריאל

 בפרויקט העבודה נוהלי סט ליישום שוטף באופן ידאג הפרויקט מנהל .1.2

 זה, הינו אחד מבין סט נוהלי עבודה עבודה נוהל .1.3

 שירותי ביצוע לצורך ,ומשרד החינוך אריאל אוניברסיטת את העבודה מחייבים נהלי .1.4

 המכרז

 למנהל הפרויקט ניתן לפנות ות ובירוריםשאלל .1.5

 כאחד המגדרים לשני מתייחסת אך, זכר בלשון הכתיבה .1.6

 המכרז שרותי .2

לימוד, תכנים וחומרי למידה בתחומי הטכנולוגיה והמדעים, ליישום מעשי  הטמעת תוכניות

 במערכת החינוך

  וסמכות אחריות .3

 מנהל אגף תשתיות, מר סמי קפלן, משרד החינוך .3.1

 מקבלי שירות, משרד החינוך .3.2

 אריאל אוניברסיטתאורן שרון,  מר ,פרויקטה מנהל .3.3

 ת הנוהלמטר .4

 מקבל מול אל ,העבודה של עובד אוניברסיטת אריאל יוממשק העבודה שיטת הסדרת

 .ובקרה דיווחעדכון, לרבות  ,השירות

 תחולה .5

 נוהל זה חל על מקבל השירות, משרד החינוך .5.1

 אריאל אוניברסיטת עובדעל  חלנוהל זה  .5.2

 הגדרות .6

  למשרד החינוךנותן שירות תפקיד עובד אוניברסיטת אריאל  .6.1

 תכנים ותוכניות לימודים מטמיע .6.2

 תפקידים בעלי .7

 מטעם משרד החינוך .7.1

 5603810-02, סמי קפלןמנהל אגף תשתיות, מר  .7.1.1

 , משרד החינוךמקבל שירות .7.1.2

 מטעם אוניברסיטת אריאל .7.2

 7407215-03, אורן שרוןהפרויקט, מר  מנהל .7.2.1

 7407224-03, שרון דייןגב' , אנוש משאבי רכז .7.2.2

 7233070-074, אלירן סולומון מרמידע,  תמנהל אבטח .7.2.3

 מבוא .8

mailto:sammyca@education.gov.il
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mailto:sharond@ariel.ac.il
mailto:eliranso@ariel.ac.il


 ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות ומערכת החינוך
 34/08.2018עפ"י מכרז מס'  בשומרון אריאל אוניברסיטתהפרוייקט מבוצע ע"י 

 הפרוייקט מבוצע עבור המינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, משרד החינוך
 

21 
 

ה תעשמטרות והיעדים שהוגדרו, ועמידה בושיטתי,  מסודר באופן הפעלת שירותי המכרז

תכנית עבודה אישית  ימלא ,בפרויקט דתכניות עבודה ברמות שונות. כל עובבאמצעות יישום 

 .מנהל הפרויקט, טרום יישומה בשטחמקבל השירות ועל ידי , שתאושר שנתית

 השגת המטרות, והיעדים שהוגדרושעל העובד לבצע לתכנית העבודה תכלול רשימת פעילויות 

 .על ידי מקבל השירות

 בהתאם לתפקידשעות הפעילות  .9

מס' 

 תפקיד סודר
שעות טווח 

 פעילותה

 18:00 - 8:00 מנהל הפרויקט  .1

 16:00 - 8:00 רכז משאבי אנוש  .2

 16:00 - 8:00 מנהל אבטח מידע  .3

 19:00 - 8:00 תכנים ותוכניות לימודיםמטמיע   .4

 בקשה עובד אוניברסיטת אריאל לחופשה .10

, משאבי אנושרכז ועם  עם מקבל השירות ה,חופשהתאריכי באחריות העובד לתאם את  .10.1

 הכוללת:דוא"ל באמצעות שליחת הודעת 

 בקשה ליציאה לחופשה  .10.1.1

 ה תאריכי החופשפירוט  .10.1.2

 ל"דוא הודעת באמצעות שליחתאישור מקבל השירות שאין פגיעה בתכנית העבודה,  .10.2

 משאבי אנושלרכז 

באמצעות שליחת הודעת , משאבי אנושאישור או דחיה הבקשה לחופשה, על ידי רכז  .10.3

 לעובד ולמקבל השירות, המפרטת את תאריכי החופשה שאושרו.  דוא"ל

לא כמות יחידות הדיווח בין תאריכי החופשה יגרעו ממכסת היחידות שאושרה לעובד,  .10.4

 .ניתן לדווח עליהן במועד אחר

 על עובד אוניברסיטת אריאל הגבלות .11

 מועד וחול חג עבודה בימי .11.1

 חג בערבי העבודה אסורה .1.1.1

 התקבל בהם מקרים למעט, לימודים שנת במהלך, המועד חול בימי אסורה העבודה .1.1.2

 אישור ובכתב מראש

 בימי שבתון במשק, כגון ימי בחירות  העבודה אסורה .1.1.3

 החינוך מוסדות של חופשות .11.2

 הספר בתי בהם בימים לעבוד אין, החינוך במוסדות העובד מתבצעת ועבודה במידה

מנהל הפרויקט ובתאום  ידי על ובכתב מראש שיאשרו חריגים מקרים למעט, סגורים

 הפרויקט ומנהל החינוך במשרד השירות מראש עם מקבל
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 של ואמצעים בציוד להשתמש או/ו החינוך משרד במשרדי מלשבת מנועעובד המכרז  .11.3

 מסמכים על לחתום או/ו החינוך משרד של רשמי בנייר להשתמש או/ו החינוך משרד

 .החינוך משרד לעובדי השמורים בתארים להשתמש או/ו החינוך משרד בשם

 השירותים את אין להציג עובד המכרז נותן שירות למקבל השירות במשרד החינוך. .11.4

 ניתן אולם, בארגונן חלק יש החינוך שלמשרד כפעולות, מכרזהעל ידי עובד  הניתנים

 או, בעידודו, פיקוחו תחת, החינוך משרד בקשת לפי כניתנים השירותים את להציג

 .העניין לפי הכל, מתמיכתו כנהנים

 עבודה תהליך .12

 הדרכת העובד .12.1

הדרכה בהתאם לתכנית ההדרכה מאושרת  יקבלעובד במכרז, הוא של לפני התחלת פעילות 

 על ידי משרד החינוך

 במהלך(, טלפונית/וירטואלית/פיזית) העובד עםשל מקבל השירות  התנעה פגישת קיום .12.2

אישית  העבודה תכנית של מיטבי ליישום דגשים מתן ציפיות, יבוצע תאום הפגישה

 התקשוב וכו' להטמעת נדרשים צרכים , מיפוישנתית של העובד

 ואישורה עם מקבל השירות הכנת תכנית עבודה .12.3

בהתאם , כנית עבודה אישיתת, הוא  ימלא לעבודההעובד מיד עם קליטת  .12.3.1

 שהוגדרו על ידי מקבל השירות, הפעילות מסגרתול יעדיםל, מטרותל

יישומה טרום  של העובד אישית שנתית עבודהתכנית ל מקבל השירותאישור  .12.3.2

 . בשטח

 עם ,ובכתב מראש לאשר העובד מחוייב, שנתית אישית עבודה תכנית של שינוי/עדכון .12.4

 .העבודה בתכנית עדכונים/שינויים הפרויקט מנהל ועם השירות מקבל

 יישום תכנית העבודה .12.5

בהתאם לאוכלוסיית  ,העובד את תכנית העבודה יישםעבהתאם לכתוב בנוהל עבודה 

 היעד שהוגדרה

 השירות מקבל מולאל של העובד  עבודה תהליכי הגדרת .13

 ההטמעה לביצוע זמנים לוחות הגדרת .13.1

 ומטלות משימות לקבלת ,וערוצים מנגנונים הגדרת .13.2

 של התערבות נדרשת בהם ולמקרים שוטף באופן לתקשורת ,וערוצים מנגנונים הגדרת .13.3

 השירות מקבל

 ,הצלחות על דיווח לרבות ,עבודה תכנית יישום התקדמות על לדיווח דרך אבני הגדרת .13.4

 ועוד ולייעול לשיפור הצעות, אתגרים

 ובקרה הערכה, משוב תהליכי הגדרת .13.5

 הנחיההריכוז, ה, ההטמעהכי ותהלי שיטה .14

 , קייםבמשרד החינוך ולמקבל השירות שירות נותןה ,אריאל אוניברסיטת עובדלכל 

יישום תהליך  בעת ,לבצע נדרששהעובד את הפעולות  יםהמגדיר ,עבודה אוגדן של נוהלי

 .ההטמעה
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08.12.2019מכרז 
docx.דף מידע לעובד טכנולוגיות 2020- אוגדן נוהלי עבודה למטמיעים + 

 

 , ההנחיה, הריכוזההטמעה תהליך תיעוד .15

 האינטרנטית מידעה מערכת באמצעות יעשה, הטמעהה תהליך תיעוד .15.1

 הטמעה יחידת 1 כל של הטמעה ביצוע בסיום, ההטמעה תהליך את לתעד נדרשהעובד  .15.2

 דיווח .16

 המשרד ולמטה השירות למקבללדווח  נדרשהעובד  .16.1

 למנגנוני בהתאם ושוטף קבוע בסיסי על יבוצע ,החינוך משרדב השירות למקבל דיווח .16.2

 שנקבעו הדיווח

 הדיווח למנגנוני בהתאם וקבוע שוטף בסיסי על יבוצע, החינוך משרד למטה דיווח .16.3

 שנקבעו

 בקרה .17

 בתכנית הכתוב בין סטייה שאין לוודא ,וקבוע שוטף בסיסי על ,בקרה לבצע נדרשהעובד  .17.1

, העובד סטייה של מקרה בכל. בשטח שלה היישום לבין, שנתית האישית העבודה

 הדיווח למנגנוני בהתאם, השירות ומקבל הפרויקט מנהל את ,מידי באופן לעדכןמתבקש 

 . שנקבעו

 הפרויקט מנהל, ץ העובדשוב בו במקום ,העבודה תכנית את ליישם יהיה ניתן ולא במידה .17.2

 מקבל השירות לדרישת בהתאם, אחר במקום ואות ישבץ

 שביעות רצון מתפקודו של העובד  חוסר .18

 ,העובד מול אל הקיימות בעיות בדבר מידע, הפרויקט מנהל לידיעת להביא מקבל השירות על

 . שניתן ככל ובהקדם כאלו יש באם

בהיבט בהיבט המקצועי, או מתפקודו של העובד  ,שבע רצוןמקבל השירות לא ובמידה  .18.1

את הסיבות מפורטת ה ,הודעת דוא"ללמנהל הפרויקט  ,מקבל השירותמנהלי, ישלח ה

שקרו, תאריכי  , דוגמאות של מקריםהעובד של מתפקודו רצונו, שביעות אי לחוסר

 המקרים שקרו,  וכל חומר רלוונטי אחר 

במידה העובד,  של מתפקודו רצון שביעות אי לחוסרמנהל הפרויקט יבחן את הסיבות,  .18.2

 העובד לשיחת הבהרה , יזמן אתוימצאו מוצדקות

 רצון שביעות הסיבות לחוסר איאת  ,לעובדמנהל הפרויקט יציג  בשיחת ההבהרה .18.3

 .דברולומר את והזדמנות להגיב יקבל עובד המתפקודו, 

לבצע את תפקידו ברמה שירות נאותה בהתאם  ,העובדינחה את מנהל הפרויקט  .18.4

 מהלך השיחה יתועד על ידי רכז מידע ודיווח. לדרישות המכרז.

אותן סיבות בהקשר ל העובד של מתפקודו ,רצון שבע יהיה לא השירות ומקבל במידה .18.5

 השירות מקבל ישלח, , ובמידה והעובד לא שינה את דרכיובגינן פנה למנהל הפרויקט

 נורצו שביעות אי לחוסר ,הסיבות את המפורטת ,ל"דוא הודעת הפרויקט למנהל

 חומר וכל, שקרו המקרים תאריכי, שקרו מקרים של דוגמאות, העובד של מתפקודו

 אחר רלוונטי
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באמצעות , על ידי אוניברסיטת אריאל בלבדיעשה , עובד של יזום עבודה הפסקת הליך .18.6

 לעובדבוצע אוניברסיטת אריאל תמנהל הפרויקט, ובכפוף לתהליך שימוע ש

 אוניברסיטת אריאלבהתאם לנהלי  ,"שימוע"מנהל הפרויקט יערך לביצוע תהליך  .18.7

 בלבד אריאל אוניברסיטת ידי עליבוצע  שימועה .18.8

 ועדת השימועהחלטה ב ,ל הפרויקט יעדכן את מקבל השירותנהמ .18.9

במקרים בהם התקבלה החלטה על ידי אוניברסיטת אריאל, לסיים את  .18.10

 בין ,ההתקשרות סיום על לעובד בלבד, יודיע הפרויקט מנהלההתקשרות עם העובד, 

 לעובד אריאל אוניברסיטת

 לחוק בהתאם המוקדמת ההודעה תקופת לסיום עד הינה, העובד עבודת המשך .18.11

 דגשים .19

 את ,העסקה היקפי אתלעובד אוניברסיטת אריאל,  לשנות מקבלי השירות אינם רשאים, .19.1

 פי השכרתעריהתפקיד, את 

 לבצע ,בפרויקט והעסקת תנאי על עובד/המועמד עם לדברמקבלי השירות אינם רשאים,  .19.2

 החינוך משרד בין מעביד עובד יחסי לקיום ,כעילה להתפרש שעשויות פעולות

 .עובד/למועמד

 עובד כל עבור האישית השנתית, העבודה שתכנית לוודא, מקבל השירות באחריות .19.3

 לאשר יידרש והוא, במלואה ומתבצעת מיושמת אכן, ממנו הוא מקבל שירות בפרויקט

 .רכז מידע ודיווח ידי על אליו שישלח ביצוע דוח באמצעות ,בחודש פעם בחתימתו זאת

אישור על קבלת השירות, וישמש יהווה שיתקבל על ידי מקבל השירות, הדוח החתום 

את אוניברסיטת אריאל, לצורכי גביית התמורה הכספית, בגין השירותים שסופקו על 

   ידה למשרד החינוך.

 לוח זמנים .20

מס' 

 סודר
 לוח זמנים גורם אחראי פעולה

 עובד הדרכת  .1

2.  
 פעילות התחלת לפני עובד הדרכת

 במכרז
מנהל הפרויקט 

משאבי רכז או 

 אנוש

העובד  קליטת עם מיד

 לעבודה

 התנעה עם העובד פגישת  .3

4.  
 קיום פגישה

 (טלפונית/וירטואלית/פיזית)
+  מקבל השירות

 עובד

העובד  קליטת עם מיד

ימי  2לעבודה ועד 

 עבודה

 שנתית אישית עבודה תכנית  .5
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ימי עבודה  2 במהלך עובד  שנתית אישית עבודה תכנית הכנת  .6

ממועד קליטת העובד 

  לעבודה 

7.  
 שנתית אישית עבודה תכנית אישור

  העובד של
י עבודה, ממועד מי 2 השירות מקבל

 קבלת תכנית העבודה

8.  
 שנתית אישית עבודה תכנית אישור

 העובד של
י עבודה, ממועד מי 2 מנהל הפרויקט

 קבלת תכנית העבודה

9.  
 אישית העבודה תכנית יישום

 שנתית
 שוטף עובד

 עבודה תהליכי הגדרת  .10

11.  
 העובד של עבודה תהליכי הגדרת

 השירות  מקבל אל מול
+  השירות מקבל

 עובד

ימי עבודה  2 במהלך

ממועד קליטת העובד 

  לעבודה 

 הנחיה, ריכוז, הטמעה תהליך תיעוד  .12

 שוטף עובד  הטמעהה תהליך תיעוד  .13

 דיווח  .14

15.  
 ולמטה השירות למקבל דיווח

 המשרד
 שוטף עובד

 בקרה  .16

17.  
 בין סטייה בקרה שאין ביצוע

, שנתית האישית העבודה תכנית

 עדכון מנהל, ובשטח מהיישו לבין

 סטייה של מקרה הפרויקט בכל

מקבל שירות + 

 עובד

 שוטף

 העובד של מתפקודו רצון שביעות חוסר  .18

19.  
 בעיות בדבר, הפרויקט מנהל עדכון

ושליחת  העובד מול אל הקיימות

 את המפורטת, ל"דוא הודעת

 רצון שביעות אי לחוסר הסיבות

כולל , העובד של מתפקודו

, שקרו מקרים של דוגמאות

 שוטף השירות מקבל
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 חומר וכל,  שקרו המקרים תאריכי

 אחר רלוונטי

20.  
עובד לשיחת הבהרה )במידה זימון 

 והסיבה מוצדקת(
 הפרויקט מנהל

באמצעות רכז 

 מיד ודיווח

 ימי עבודה 5עד 

 לעובד ההבהרה שיחת  .21

22.  
 שביעות אי לחוסר הסיבות הצגת

 מתפקודו של העובד רצון
 שוטף הפרויקט מנהל

 שוטף עובד לטענות שהועלו תגובת העובד  .23

 שוטף רכז מיד ודיווח עוד מהלך שיחת ההבהרהית  .24

25.  
לעובד לתקן את סביר מתן זמן 

 דרכיו
חודש וחצי לפחות  עובד

קיום שיחת  ממועד
 ההבהרה

 העובד של מתפקודו רצון שביעות חוסרהמשך   .26

27.  
באמצעות  הפרויקט עדכון מנהל

וחוסר במידה , ל"דוא הודעת

 שביעות הרצון נמשך

לאחר חודש וחצי  השירות מקבל

קיום שיחת  ממועד

 ההבהרה

 מנהל הפרויקט בלבדעל ידי  עובד של יזום עבודה הפסקת הליך  .28

29.  
" שימוע" תהליך לביצוע היערכות

 אריאל אוניברסיטת לנהלי בהתאם
 ימי עבודה 10 מנהל הפרויקט

30.  
 אוניברסיטת ידי על קיום שימוע

 בלבד אריאל

הפרויקט  מנהל
ומנהלים 

 מאוניברסיטת
 בלבד אריאל

 ימי עבודה 5תוך 

 על ידי מנהל השירות מקבל עדכון  .31
שהתקבלה  בהחלטה הפרויקט

 בעקבות השימוע
 מנהל הפרויקט

ימי עבודה מיום  2עד 

 קיום השימוע

32.  
על סיום ההתקשרות  הודעת לעובד

 בין אוניברסיטת אריאל לעובד
 מנהל הפרויקט

ימי עבודה ממועד  5עד 

קבלת הודעת מקבל 

 השירות

המשך עבודת העובד, עד לסיום   .33

תקופת ההודעה המוקדמת בהתאם 
 לחוק 

 עובד
 בהתאם לוותק העובד
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 שלוםגביית  ,ותח"דותכניות עבודה,  עבודה נוהל
 (01/04/2019, 1.0)גרסה 

 כללי .1

החינוך עם להסכם ההתקשרות של משרד  וכפוף מחייב העבודה בנוהל הכתוב כל .1.1

 אוניברסיטת אריאל

 בפרויקט העבודה נוהלי סט ליישום שוטף באופן ידאג הפרויקט מנהל .1.2

 זה, הינו אחד מבין סט נוהלי עבודה עבודה נוהל .1.3

 שירותי ביצוע לצורך ,ומשרד החינוך אריאל אוניברסיטת את נהלי העבודה מחייבים .1.4

 המכרז

 למנהל הפרויקט ניתן לפנות ות ובירוריםשאלל .1.5

 כאחד המגדרים לשני מתייחסת אך, זכר בלשון הכתיבה .1.6

 המכרז שרותי .2

הטמעת תוכניות לימוד, תכנים וחומרי למידה בתחומי הטכנולוגיה והמדעים, ליישום מעשי 

 במערכת החינוך

  וסמכות אחריות .3

 מנהל אגף תשתיות, מר סמי קפלן, משרד החינוך .3.1

 אריאל אוניברסיטתאורן שרון,  מר ,פרויקטה מנהל .3.2

 ת הנוהלמטר .4

 השירות בנושאים הבאים: מקבל מול אל העבודה שיטת הסדרת

 עבודה תכניתהכנה ואישור  .4.1

  ותח"דוהכנת  .4.2

 גביית תשלום ממשרד החינוך בגין שירותי המכרז .4.3

 תחולה .5

 נוהל זה חל על מקבל השירות, משרד החינוך .5.1

 אריאל עובד אוניברסיטתעל  חלנוהל זה  .5.2

 תפקידים בעלי .6

 מטעם משרד החינוך .6.1

 5603810-02 טל' ,סמי קפלןמנהל אגף תשתיות, מר  .6.1.1

 מקבל שירות, משרד החינוך .6.1.2

 (, חברת טלדורמטעם יחידת בקרה )זכיין משרד החינוך .6.2

 7762935-03 טל' ,מנחם אהרונוב, מר  מנהל יחידת הבקרה .6.2.1

 מטעם אוניברסיטת אריאל .6.3

 7407215-03 טל' ,אורן שרוןהפרויקט, מר  מנהל .6.3.1

 7407224-03 טל'  ,שרון דייןגב'  ,משאבי אנוש רכז .6.3.2

 מבוא .7

mailto:sammyca@education.gov.il
mailto:menachema@taldor.co.il
mailto:orensh@ariel.ac.il
mailto:sharond@ariel.ac.il
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 תהליכישל וניהול אפקטיבי, פורה ומפרה  ,הפעלת שירותי המכרז באופן מסודר ושיטתי

ארצי, מקבל ) ברמות שונות תכניות עבודהיישום של באמצעות בפרויקט, יבוצע  העבודה

המהווים את בחתכים ורמות פילוח שונות,  דוחותהפקת באמצעות כמו גם  .(עובדשירות, 

שיפור תהליכי להפקת לקחים, לקבלת החלטות לפרויקט, הת יופעילולניתוח  הידע בסיס

בהיבט הפדגוגי  ,העבודה הקיימים ובמידת הצורך ליצירת תהליכי עבודה ופעילויות חדשים

 ,תשלוםהגביית ל, פיקוח ובקרהקיום של תהליכי הם מאפשרים  ,. בנוסףמינהליובהיבט ה

 . ידי אוניברסיטת אריאל למשרד החינוךבעבור השירותים שמסופקים על 

לבחון את העמידה למקבל השירות,  מאפשרים ,ידי העובדיםשימולאו על סיכום הדוחות 

 התערבות לתכניות הצעותלבחון העבודה, במידת הצורך  תובהשגת היעדים שהוגדרו בתוכני

 . שהתקבלו על ידי עובדי הפרויקט

 עבודה תהליך .8

 בניית תכניות עבודה .8.1

 תכנית עבודה ארצית .8.1.1

יעביר מידע, או מי מטעמו,  ומערכות טכנולוגיה תקשוב ל"סמנכ באמצעותהחינוך משרד 

כל עבור  שמוקצים הימים מספר ,תקציבמסגרת העבודה לרבות למנהל הפרויקט את 

 .לביצוע יעדיםאת הומקבל שירות במשרד החינוך 

שמולאו על לתוכניות העבודה בהתאם )יבנה תכנית עבודה ארצית מנהל הפרויקט  .8.1.2

 (והעובדים מקבלי השירות ידי

 לא. הפעילות תחילת החינוך לפני משרד ידי על תאושר הארציתהעבודה  תכנית. .8.1.3

 .אישור קבלת לפני פעילות כל תבוצע

 שירות מקבל או מחוז עבודה תכנית .8.1.4

 עבודה תכנית"את ולשלוח אליו  למלאהשונים,  המינהל נציגייעדכן את מנהל הפרויקט 

 בהתאם, אקסל קובץ או/ו אינטרנטית מידע מערכת , באמצעות"שירות מקבל או מחוז

 .השדות כל את העבודה בתכנית למלא חובה. הפרויקט מנהל להנחיות

 המינהל מידע, או מי מטעמו, יעדכן את נציגי ומערכות טכנולוגיה תקשוב ל"סמנכ .8.1.5

 שמוקצים להם הימים השונים במספר

שנתית, אישית קבל השירות, תהווה בסיס להכנת תכניות עבודה מעבודה של  תכנית .8.1.6

 בהם לפעילות המסגרות הפעילויות, עובד במכרז, ממנה יגזרו רשימתעבור כל 

 הפעילות תבוצע

 העבודה אישית שנתית לעובד תכנית .8.1.7

 של פעילות רשימת תיגזרהעבודה שיתקבלו על ידי נציגי המינהל השונים,  תוכניתמ

 העבודה אישית שנתית לעובד, המפרטות את  , שישמשו כבסיס לבניית תכניתהעובדים

 .של העובד הפעילות תבוצע בהם לפעילות והמסגרות הפעילויות

 עבודה תכנית של שינוי/עדכון .8.1.8

 בתכנית עדכונים/שינויים השירות מקבל עם ובכתב מראש יאשר מנהל הפרויקט

 .העבודה

 ות"חדו .8.2
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 ביצוע חודשידוח  .8.2.1

"ח דו בכל חודש ישלח ,ודיווח מידע רכזבאמצעות מנהל הפרויקט  .8.2.1.1

 לגורמים הבאים: "ביצוע"נספח לדוח 

 עם המידע  "ביצועיקבל "נספח לדוח  –במשרד החינוך  מקבל השירות

  בלבד לגביורלוונטי ש

 יקבל "נספח לדוח  - מנהל יחידת הבקרה שמופעלת על ידי משרד החינוך

 השירות  ימקבלשל כל עם המידע  ",ביצוע

תבנית נספח לדוח 

xlsx.ביצוע 

ביצוע הפעילות בחתימתו, ואת "נספח לדוח ביצוע" דוח את מקבל השירות יאשר  .8.2.2

 ודיווחמידע לרכז וישלח עותק חתום שלו 

במידה ויש צורך בתיקון הדוח, יעדכן רכז מידע ודיווח את הדוח, וישלח  .8.2.2.1

 לכל הגורמיםדוח תקין 

"נספח  מנהל יחידת הבקרה יאשר/ידחה או יבקש לבצע שינויים בדוח .8.2.2.2

המעדכנת  ,הודעת דוא"ל למנהל הפרויקט , בסוף התהליך ישלח"ביצועלדוח 

 אושר. למייל יכותב רכז מידי ודיווחש"נספח לדוח ביצוע" 

 יעדכן את ראש מנהל כספיםבאמצעות רכז מידע ודיווח,  מנהל הפרויקט .8.2.2.3

, ושניתן להכין "דוח ביצוע חודשי", בהתאם אושרש"נספח לדוח ביצוע" 

 מנהל הפרויקטיל יכותב למי. לפירוט בדו"ח המאושר "נספח לדוח ביצוע"

 אותו ישלחוביצוע, חשבון ביצוע חודשי",  דוח" ראש מנהל כספים יכין  .8.2.2.4

 מנהל הפרויקטלמייל יכותב . לצורך בדיקה הבקרה יחידתלמנהל 

ביצוע  דוחב"מנהל יחידת הבקרה יאשר/ידחה או יבקש לבצע שינויים  .8.2.2.5

ולראש מנהל  , בסוף התהליך ישלח הודעת דוא"ל למנהל הפרויקטחודשי"

 מנהל הפרויקטלמייל יכותב  אושר.ביצוע חודשי",  דוח", המעדכנת שכספים

 עבור שירותי המכרזביצוע חודשי,  חשבוןחיוב לתשלום באמצעות  .8.3

נספח " + ביצוע חודשי" דוח")על ידי מנהל יחידת הבקרה דוחות שאושרו לבהתאם 

למנהל אגף תשתיות במשרד החינוך,  ,ראש מנהל כספים ישלח בדוא"ל ,"(ביצוע דוחל

 ית התשלוםגבילצורך  ,שירות קבלת על דיווח טופס בצירוף ,שרוושאהדוחות את 

על ידי אוניברסיטת  ,למשרד החינוךהשירותים שסופקו כל עבור ב, ממשרד החינוך

 מנהל הפרויקטלמייל יכותב  במסגרת המכרז.אריאל 

טופס דיווח על 

docx.קבלת שירות. פרויקט תקשוב - חודש

תבנית נספח לדוח 

xlsx.ביצוע

תבנית לדוח ביצוע 

xlsx.חודשי 

 ותשלום מנהל אגף תשתיותעל ידי "דוח ביצוע חודשי" אישור  .8.4

ויעביר אותו לגורמים , "דוח ביצוע חודשי"את יאשר  ,החינוך במשרד תשתיות מנהל אגף

 לצורך ביצוע התשלום לאוניברסיטת אריאל. ,במשרד החינוך םהרלוונטיי
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 מסכם שנתי פעילות"ח דו .8.4.1

 ים.שנתי ות"חדו יוכנו פעילות שנת סוף של יולי בחודש

 דיווח .8.5

, רכז או בהתאם לדרישת משרד החינוך, יעביר מנהל הפרויקט ושוטף קבוע בסיסי על

 סטטוס דיווחי מידע ודיווח, וראש מינהל כספים,

 בקרה .8.6

 הכתוב בין סטייה שאין, ויוודא וקבוע שוטף בסיסי על יבצע בקרה מנהל הפרויקט .8.6.1

 מנהל יעדכן סטייה, של מקרה בכל. בשטח יישום וביצועם לבין, העבודה בתכנית

ויקבל ממקבל השירות הנחיות להמשך , השירות מידי את מקבל באופן הפרויקט

 . טיפול

 מנהל, שובץ עובד בו במקום העבודה תכנית את ליישם יהיה ניתן ולא במידה .8.6.2

 אחר במקום את העובד החינוך, ישבץהפרויקט, בהתאם להנחיית משרד 

, יבוצעו על (26בעמ'  4.23כפי שהגדרנו במכרז הבקרה )סעיף נוספים,  בקרהתהלכי  .8.6.3

ידי יחידת בקרה )זכיין משרד החינוך, חברת טלדור(, לצורך כך, יעביר מנהל 

הפרויקט למנהל יחידת הבקרה, על בסיס שוטף וקבוע ו/או בהתאם לדרישת משרד 

 ל המידע והמסמכים הנדרשים לביצוע הבקרה החינוך, את כ

 זמנים לוח .9

מס' 

 סודר
 לוח זמנים גורם אחראי  פעולה

 הגשה ואישור תכניות עבודה  .1

 תכנית עבודה ארצית  .2

 מסגרת העבודה והקצאת ההעבר
 למנהל הפרויקט הימים

עם חתימה על חוזה   משרד החינוך
 לתקופההתקשרות ו/או 

לאישור  כנית העבודה הגשת ת
 משרד החינוך

ימים מיום חתימת  15 מנהל הפרויקט
 החוזה

אישור תכנית העבודה על ידי 
 משרד החינוך

 ימים 3 משרד החינוך

 שירות מקבל או מחוז עבודה תכנית  .3

פניה לפיקוח המחוזי או למקבל  
 שירות להכנת תכנית עבודה

עם חתימה על חוזה  מנהל הפרויקט
 לתקופההתקשרות ו/או 

קבלת תכנית עבודה מהפיקוח 
 המחוזי או ממקבל השירות

ימים ממועד פניית  7 משרד החינוך
 מנהל הפרויקט

ושיבוץ  תכנית העבודהאישור 
 עובדים

 ימים 7 מנהל הפרויקט

 לעובד שנתית אישית העבודה תכנית  .4

רכז מידע  פניה לעובד להכנת תכנית עבודה

 ודיווח

 מיד עם הגיוס

ימי עבודה מיום  2עד  עובד הגשת תכנית עבודה 
 גיוס העובד
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פניה לפיקוח המחוזי או למקבל 
שירות להכנת תכנית עבודה 

 לאישור התכנית

רכז מידע 
 ודיווח

ימי עבודה מיום  2עד 
 גיוס העובד

פיקוח המחוזי  אישור תכנית עבודה
או למקבל 

 שירות

ימי עבודה מיום  2עד 
 גיוס העובד

ימי עבודה מיום  2עד  מנהל הפרויקט תכנית עבודהאישור 
 גיוס העובד

 דוחות  .5

 דוח ביצוע חודשי  .6

  "ביצוע"נספח לדוח דו"ח  העברת
ה הפרויקט לבדיק יעובד של

מקבלי השירות במשרד  ואישור
 החינוך ולמנהל יחידת הבקרה

רכז מידע 
 ודיווח

 חודש לכל 10 -ה עד
 קלנדרי

  "ביצוע"נספח לדוח אישור דו"ח 
 השירות על ידי מקבל

פיקוח או מקבל 
שירות, משרד 

 החינוך

 עוקב חודש בכל 20 -ה עד
 .דווח שעליו לחודש

  "נספח לדוח ביצוע"אישור דו"ח   .7
 למנהל ל"דואושליחת הודעת 

, ודיווח מידי ולרכז הפרויקט

 אושר שהדו"ח המעדכנת

 יחידת מנהל
 הבקרה

  ימי עבודה 5עד 

 כספים להכנת מנהל אשרעדכון   .8
בהתאם  ",חודשי ביצוע דוח"

"נספח  המאושר ח"בדו לפירוט
   לדוח ביצוע"

 מידי רכז
 ודיווח

 שוטף

 חשבון", חודשי ביצוע דוח" הכנת  .9
בדיקה ואישור ל ושליחתו, ביצוע
ולמנהל  הבקרה יחידת מנהל

 בדיקה לצורך הפרויקט

 מנהל ראש
 כספים

 שוטף

 "חודשי ביצוע דוח" אישור  .10

 למנהל ל"דוא הודעתושליחת 
, כספים מנהל ולראש הפרויקט
", חודשי ביצוע דוח"ש המעדכנת

 אושר

 יחידת מנהל

 הבקרה

 ימי עבודה 7

 המכרז שירותי עבור, חודשי ביצוע חשבון באמצעות לתשלום חיוב  .11

 על ידי  מאושרים דוחות שליחת  .12
 ביצוע דוח"הבקרה:  יחידת מנהל

, "ביצוע לדוח נספח"+"חודשי
 קבלת על דיווח טופס בצירוף
 במשרד תשתיות אגף למנהל שירות

 החינוך ולמנהל הפרויקט

 מנהל ראש
 כספים

 שוטף

 " חודשי ביצוע דוח" אישור  .13
 הרלוונטיים לגורמיםוהעברת 
 ביצוע לצורך, החינוך במשרד

 אגף מנהל
 תשתיות

 ימי עבודה 7
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 .אריאל לאוניברסיטת התשלום
 ים שנתי ותח"דו  .14

 שנת סוף של יולי בחודש מנהל הפרויקט שנתיים חות"דו העברת  .15
 פעילות
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 לתפקיד מנהל הפרויקט עבודה נוהל
 (01/04/2019, 1.0)גרסה 

 כללי .1

להסכם ההתקשרות של משרד החינוך עם  וכפוף מחייב העבודה בנוהל הכתוב כל .1.1

 אוניברסיטת אריאל

 בפרויקט העבודה נוהלי סט ליישום שוטף באופן ידאג הפרויקט מנהל .1.2

 זה נוהל יישום על מנהל הפרויקט אחראי .1.3

 זה, הינו אחד מבין סט נוהלי עבודה עבודה נוהל .1.4

 שירותי ביצוע לצורך ,ומשרד החינוך אריאל אוניברסיטת את נהלי העבודה מחייבים .1.5

 המכרז

 למנהל הפרויקט ניתן לפנות לשאלות ובירורים .1.6

 כאחד המגדרים לשני מתייחסת אך, זכר בלשון הכתיבה .1.7

 המכרז שרותי .2

הטמעת תוכניות לימוד, תכנים וחומרי למידה בתחומי הטכנולוגיה והמדעים, ליישום מעשי 

 במערכת החינוך

  וסמכות אחריות .3

 , משרד החינוךמידע ומערכות טכנולוגיה תקשוב ל"סמנכ .3.1

 מנהל אגף תשתיות, מר סמי קפלן, משרד החינוך .3.2

 אריאל אוניברסיטתאורן שרון,  מר ,פרויקטה מנהל .3.3

 הנוהלמטרת  .4

 משרד עם תקשרותהכוללים ההניהול, הפיקוח והבקרה של כל תהלכי העבודה במכרז,  הסדרת

 דוחותדיווח ו ,תשלומיםכח האדם, תוכניות עבודה,  מערך החינוך, הפעלת

 תחולה .5

 נוהל זה חל על מקבל השירות, משרד החינוך .5.1

 אריאל מר אורן שרון, אוניברסיטת הפרויקט, נוהל זה חל על מנהל .5.2

 הגדרות .6

  מנהל הפרויקטהגדרת תפקיד  .6.1

 : 5.17.1החינוך", סעיף  במוסדות התקשוב תכנית והטמעת הנחייה, ריכוז

 הפקת, תשלומים לצורך המשרד עם השוטפת להתקשרות אחראי יהיה הפרוייקט מנהל

 הנדרשות והתשתיות המקוונות המערכות להפעלת אחריות, דוחות והעברת תוכניות

 התשלומים, העובדים, והמטמיעים המנחים, הרכזים מערך הפעלת, המכרז להפעלת

 .התקציב ניצול סטטוס על ודיווח

 החינוך משרד – השירות מקבל .6.2

 תפקידים בעלי .7

 מטעם משרד החינוך .7.1

, ד"ר עופר רימון, משרד החינוך, מידע ומערכות טכנולוגיה תקשוב ל"סמנכ .7.1.1

0733872196 

mailto:oferri@education.gov.il
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 5603810-02, סמי קפלןמנהל אגף תשתיות, מר  .7.1.2

וטכנולוגיה, הפיקוח  למדע במינהל מקבל השירות במשרד החינוך, כגון: מנהלים .7.1.3

 המחוזי

 מטעם אוניברסיטת אריאל .7.2

 7407215-03, אורן שרוןמר  ,פרויקטה מנהל .7.2.1

 7407224-03, שרון דייןגב'  ,משאבי אנוש רכז .7.2.2

 7233070-074, אלירן סולומון מרמנהל אבטח מידע,  .7.2.3

 7407210-03, ניקולאי יוספובראש מנהל כספים, היחידה ללימודי חוץ והמשך, מר  .7.2.4

 תכנים ותוכניות לימודים מטמיע .7.2.5

 מבוא .8

 הינו, והארגוני הטכנולוגי, הפדגוגי בהיבט החינוך מערכתב לקידום החינוך המדעי והטכנולוגי

 הפזורים החינוך במוסדות ומתבצע, המידע בטכנולוגיות וגובר הולך שימוש של יוצא פועל

המטרות והיעדים שהוגדרו  על  יישום ,הפעלת המכרז תאפשר. הארץ ברחבי השונים במחוזות

, באמצעות ניהול, פיקוח משרד החינוךבמידע,  ומערכות טכנולוגיה תקשוב ל"ידי סמנכ

 האדם בשקיפות ויעילות.  ובקרה של תהליכי העבודה וכח

 תהליך עבודה .8.1

בקרה של כל ניהול, פיקוח והפעלת כל שירותי המכרז, מנהל הפרויקט יהיה אחראי על 

 :, לרבותתהלכי העבודה במכרז

, במכרז והמנהלתיים הפדגוגיים העבודה תהליכי כל על, ובקרה פיקוח, ניהול .8.1.1

 המכרז וביעדי במטרות לעמידה, שהוגדרו הדרך לאבני בהתאם

  החינוך משרד עם התקשרותהסכמי  .8.1.2

  הפרויקט תקציב של ניהול, מעקב שוטף ובקרה, בנייה .8.1.3

 ניהול, מעקב שוטף ובקרה של יישום תכניות עבודה ,עבודה תכניות כתיבת .8.1.4

 נוהלי עבודהשל כל ועדכון  הכתיב .8.1.5

ועובדי  המטמיעים ,המנחים, הכולל את הרכזיםבמכרז, כח האדם  מערך הפעלת .8.1.6

 אוניברסיטת אריאל

 השונים ובמגזרים במחוזותשל מועמדים, ושיבוץ שלהם , שיבוץו גיוסאיתור,  .8.1.7

 ארצית בפריסה

 כל עובדי הפרויקט הדרכה .8.1.8

 , בקרה על ביצוע התשלומיםתשלומים .8.1.9

 למשרד החינוך שונים פילוח ורמות בחתכים דוחותהגשת  .8.1.10

 הוספה/הסרה/עדכון של מודולים במערכת המידע המקוונת .8.1.11

  מקוונותמידע  מערכות שוטפת וקבועה של ההפעל .8.1.12

, כגון: הסדרת מקום פיזי לביצוע המכרז להפעלת נדרשותה תשתיותכל ה הפעלת .8.1.13

, צג( מחשבעבודה מאובזרות )עמדות הסדרת , הפעילות על ידי עובדי הפרויקט

mailto:sammyca@education.gov.il
mailto:orensh@ariel.ac.il
mailto:sharond@ariel.ac.il
mailto:eliranso@ariel.ac.il
mailto:ynikoay@ariel.ac.il
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מהמקומות הפיזיים שהוקצו על ידי אוניברסיטת תקשורת הסדרת קו תמסורת ו

 החינוך וכו'אריאל למשרד 

 ארגון כנסים וימי עיון .8.1.14

 החינוך משרד ונציגי השירות מקבלי, המינהל מנהלי עם שוטפת תקשורת קיום .8.1.15

וסיוע בכל , עובדי הפרויקט: מטמיעים, רכזים ומנחים עם שוטפת תקשורת קיום .8.1.16

 ותוכניות העבודה הנדרש ליישום מיטבי ואפקטיבי של תהליכי העבודה

: החינוך משרד עם ומפגשים בישיבות לבקשת ובהתאם שוטפת השתתפות .8.1.17

 התקשוב מפקחי צוות עם פיקוח ומפגשי ישיבות, שוטף בסיס על - צוות ישיבות

 במחוזות וכו'

 דיווח .9

 דיווחייעביר מנהל הפרויקט  ,או בהתאם לדרישת משרד החינוך ושוטף קבוע בסיסי על

 סטטוס

 בקרה .10

 תהליכי העבודה בפרויקטשל כל  שוטף בסיסי על בקרהמנהל הפרויקט יבצע  .10.1

, יבוצעו על ידי (26בעמ'  4.23כפי שהגדרנו במכרז הבקרה )סעיף נוספים,  בקרהתהלכי  .10.2

(, לצורך כך, יעביר מנהל הפרויקט יחידת בקרה )זכיין משרד החינוך, חברת טלדור

למנהל יחידת הבקרה, על בסיס שוטף וקבוע ו/או בהתאם לדרישת משרד החינוך, את 

 כל המידע והמסמכים הנדרשים לביצוע הבקרה 

 זמנים לוח .11

מס' 

 סודר
 לוח זמנים גורם אחראי פעולה

 המכרז שירותי כל הפעלת  .1

 תהליכי כל על, ובקרה פיקוח, ניהול
 , במכרז והמנהלתיים הפדגוגיים העבודה

 שוטף הפרויקט מנהל

 החינוך משרד עם התקשרותהסכמי   .2

 משרד עם הסכמי התקשרותהסדרת 
 החינוך

מיד עם קבלת  הפרויקט מנהל
הודעת זכיה, 

תקופת /או לו
  התקשרות

 הפרויקט תקציב  .3

 של ובקרה שוטף מעקב, ניהול, בנייה
 הפרויקט תקציב

 שוטף הפרויקט מנהל

 עבודה תכניות  .4

 שוטף הפרויקט מנהל עבודה תכניות כתיבת

 יישום של ובקרה שוטף מעקב, ניהול
 עבודה תכניות

 שוטף הפרויקט מנהל
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 עבודה נוהלי  .5

 שוטף הפרויקט מנהל עבודה נוהלי כל של ועדכון כתיבה
 האדם כח הפעלת  .6

 שוטף הפרויקט מנהל במכרזכח האדם  מערך הפעלת
 עובדים שיבוץ, גיוס  .7

 בפריסה, שיבוץ עובדיםו גיוסאיתור, 
  ארצית

 שוטף הפרויקט מנהל

 הדרכות  .8

 שוטף הפרויקט מנהל הפרויקט עובדי כל הדרכה
 תשלומים  .9

 שוטף הפרויקט מנהל בקרה על ביצוע תשלומים 
  דוחות  .10

 שוטף הפרויקט מנהל החינוך למשרד דוחות הגשת
 מידע מערכות  .11

מקוונות עדכון  מידע מערכות הפעלת
 מודולים קיימים והוספת מודולים חדשים

 שוטף הפרויקט מנהל

 תשתיות  .12

 להפעלת הנדרשות התשתיות כל הפעלת
 המכרז

 שוטף הפרויקט מנהל

 עיון וימי כנסים  .13

 שוטף הפרויקט מנהל עיון וימי כנסים ארגון  .14

 החינוך משרד עם ומפגשים תקשורת, ישיבות  .15

תקשורת שוטפת עם אנשי משרד קיום   .16
 ומפגשים והשתתפות בישיבות החינוך

 שוטף הפרויקט מנהל

עובדי הפרויקט:  עם שוטפת תקשורת קיום  .17

יישום בוסיוע , מטמיעים, רכזים ומנחים

 העבודה תכניות

 שוטף הפרויקט מנהל

 

  



 ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות ומערכת החינוך
 34/08.2018עפ"י מכרז מס'  בשומרון אריאל אוניברסיטתהפרוייקט מבוצע ע"י 

 הפרוייקט מבוצע עבור המינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, משרד החינוך
 

37 
 

 לתפקיד רכז משאבי אנוש עבודה נוהל
 (01/04/2019, 1.0)גרסה 

 כללי .1

להסכם ההתקשרות של משרד החינוך עם  וכפוף מחייב העבודה בנוהל הכתוב כל .1.1

 אוניברסיטת אריאל

 בפרויקט העבודה נוהלי סט ליישום שוטף באופן ידאג הפרויקט מנהל .1.2

 זה נוהל יישום על אחראירכז משאבי האנוש  .1.3

 זה, הינו אחד מבין סט נוהלי עבודה עבודה נוהל .1.4

 שירותי ביצוע לצורך ,ומשרד החינוך אריאל אוניברסיטת את נהלי העבודה מחייבים .1.5

 המכרז

 למנהל הפרויקט ניתן לפנות ות ובירוריםשאלל .1.6

 כאחד המגדרים לשני מתייחסת אך, זכר בלשון הכתיבה .1.7

 המכרז שרותי .2

הטמעת תוכניות לימוד, תכנים וחומרי למידה בתחומי הטכנולוגיה והמדעים, ליישום מעשי 

 במערכת החינוך

  וסמכות אחריות .3

 אריאל מר אורן שרון, אוניברסיטת הפרויקט, מנהל .3.1

 דיין שרון 'רכז משאבי אנוש, גב .3.2

 ת הנוהלמטר .4

איתור, מיון וגיוס עובדים, סיום העסקה, תשלום שכר העובדים, דוחות ברמות תהליך  הסדרת

 ובפילוחים שונים ברמה חודשית, שנתית ורב שנתית, ארצית מחוזית וכו'.

 תחולה .5

 השירות, משרד החינוך נוהל זה חל על מקבל .5.1

 אריאל מר אורן שרון, אוניברסיטת הפרויקט, מנהלנוהל זה חל על  .5.2

 שרון שרון 'רכז משאבי אנוש, גבנוהל זה חל על  .5.3

 הגדרות .6

  רכז משאבי אנושהגדרת תפקיד  .6.1

על כל הטיפול בנושאי כוח אדם ומשאבי אנוש, איתור, מיון וגיוס  אחראי יהיההרכז 

עובדים, תאום מול בעלי תפקידים בפרויקט בכל הנוגע לנושאי העסקת עובדים, תשלום 

שכר העובדים, הפקת דוחות ברמות ובפילוחים שונים ברמה חודשית, שנתית ורב 

 שנתית, ארצית מחוזית וכו'.

 הטמעה תפקידיהגדרת  .6.2

 נים ותוכניות לימודיםתכ מטמיע .6.2.1

 תפקידים בעלי .7

 מטעם משרד החינוך .7.1

 מקבל שירות, משרד החינוך

 מטעם אוניברסיטת אריאל .7.2
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 7407215-03, אורן שרוןהפרויקט, מר  מנהל .7.2.1

 7407224-03, דיין  שרוןגב' אריאל,  אוניברסיטת מטעם אנוש, משאבי רכז .7.2.2

 מבוא .8

 מסגרת העבודה או מי מטעמו מקצה את המינהל למדע וטכנולוגיהמנהל  .8.1

 בהם יעבדו עובדי המכרז תי הספר,במגישים תכניות עבודה לרבות מקבלי השירות  .8.2

 :הבאים המאפייניםאת מגדיר לכל מועמד לגיוס  מנהל הפרויקט .8.3

אזור , פרופיל עובד, היקפי העסקה, תקופת העסקהתפקיד )הטמעה/ריכוז/הנחיה(,  .8.4

 העבודה הגיאוגרפי בו יעבוד העובד

 תהליך עבודה .9

איתור, מיון וגיוס לרבות יבצע את  טיפול בנושאי כוח אדם ומשאבי אנוש, האנוש רכז משאבי 

 העובדים, הפקת דוחות.מול בעלי תפקידים, תשלום שכר התחלת עבודה עובדים, תאום 

כל ההתכתבויות, מכל הגורמים לרבות משרד החינוך, מנהל הפרויקט, העובד  את יתעד .9.1

ואחרים, הקשורות לתהליך האיתור, המיון הגיוס, הארכת התקשרות, סיום העסקה 

 וכו'.

כל המידע והמסמכים, הנוגעים לתהליך הגיוס ו/או הארכת התקשרות, בתיקיה  ישמור .9.2

 תיק פיזי.בכונן רשת וב

 יוודא שהמועמד לגיוס עומד בדרישות המכרז לתפקיד אליו הוא מיועד .9.3

יוודא קיום של כל מסמכי הגיוס הנדרשים, לרבות אישור משטרה עבור עובדים ממגדר  .9.4

ת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, עינבנוגע למ, זכר

 החוק( -)להלן  -2001התשס"א

או הארכת התקשרות עם העובד, עומדת בהיקף התקציב שאושר ו/שגיוס  דאויו .9.5

 לתקופה. )בשום מצב אין לחרוג ממגבלת התקציב המאושר לאותה תקופה(

הוא יהיה עובדי  ,שבמידה ויתקבל לעבודה ,מועמד לגיוסאת ה יעדכןבעת תהליך הגיוס  .9.6

 .החינוך משרדשל  עובד לאואוניברסיטת אריאל 

 וקיום ראיון עבודה איתור מועמד .9.7

בהתאם למאפיינים , מנהל הפרויקט ינחה את רכז משאבי אנוש, לאתר מועמד .9.7.1

 למועמד ולתפקיד המיועד לביצוע שהוגדרו

רכז משאבי האנוש יאתר מועמדים, יבצע מיון וסינון, וישלח למנהל הפרויקט   .9.7.2

 ובדרישות המכרז שהוגדרו על ידו קורות חיים של מועמדים שעומדים במאפיינים 

לגיוס, המועמדים קורות החיים של את  ,למקבל השירותישלח מנהל הפרויקט  .9.7.3

 )רכז משאבי האנוש יהיה מכותב( מתאים לתפקידימליץ על בחירת מועמד 

 בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט, יתאם רכז משאבי האנוש, מועד לקיום ראיון העבודה .9.8

  אחריםגורמים רלוונטיים רות ומקבל השי אתשאותרו,  ויזמן את המועמדים

של ראיון סיכום במידת הצורך,  יכתוב ,בראיון העבודה ישתתף רכז משאבי אנוש .9.8.1

שעלו במהלך ראיון העבודה. סיכום ראיון העבודה ישמש נקודות העבודה הכולל 

 כאחד מהאמצעים, לקבלת החלטה ובחירת מועמד מתאים

mailto:orensh@ariel.ac.il
mailto:sharond@ariel.ac.il
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בהחלטה העבודה, הודעה למועמדים שהגיעו לראיון  , ישלחרכז משאבי אנוש .9.8.2

 ה או דחיית מועמדתםקבלבעניינם, שהתקבלה 

 מועמד וקליטתו כעובדגיוס  .9.9

 על ידי רכז משאבי האנוש בהתאם לפירוט הבא: ,עובד יבוצעהתהליך הגיוס וקליטת 

מנהל הפרויקט ישלח הודעת דוא"ל למקבל השירות, עם בקשה לאישור התאמת  .9.9.1

לתפקיד, הכוללת את פירוט המאפיינים שהוגדרו למועמד והתפקיד המיועד מועמד 

כותב להודעת היה מרכז משאבי האנוש י. תפקידי ההטמעה/ריכוז/הנחיה 5מבין 

 .הדוא"ל

 את התאמת המועמד ,מקבל השירות יאשר במייל חוזר למכותבים .9.9.2

בהתאם בהתאם למאפיינים שהוגדרו ו ,בתהליך הגיוס יתחילרכז משאבי האנוש  .9.9.3

 אוניברסיטת אריאלהעבודה של לנהלי 

 מקבל השירותעם  רכז משאבי האנושבסמוך לקליטת העובד לעבודה, יתאם  .9.9.4

רכז מידע אישית. מועד להתחלת עבודת העובד, לצורך בניית תכנית עבודה , והעובד

 יהיה מכותב להודעת הדוא"ל.ודיווח 

מקבל השירות, את רכז מידע ודיווח של  המינהל נציג יעדכן את ,רכז משאבי האנוש .9.9.5

 להתחלת עבודת העובד ,ואת המועד שנקבע הגיוס תהליך השלמת על ,הפרויקט

לפני המועד שנקבע להתחלת עבודת  ,לעובדבאופן מידי יפנה  ,רכז המידע והדיווח .9.9.6

אישית העבודה התכנית  ה ועדכון שלבכל הקשור לבניי את העובדינחה  ,העובד

 דוחות סיכום השנתייםהכנת ו ,שנתיתה

 הארכת התקשרות עם עובד .9.10

על  י הפרויקטהודעה לעובד רכז משאבי האנוש ישלחבהתאם להנחיית מנהל הפרויקט, 

 הארכת התקשרות

 זימון עובד לשיחת הבהרה .9.11

  הברה/שימוע הב, יזמן רכז משאבי האנוש עובד לשיחת בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט

 סיום התקשרות עם העובד .9.12

קשורות הכל הפעולות  , רכז משאבי האנוש, יתאם אתלהנחיית מנהל הפרויקטבהתאם 

 בסיום התקשרות העובד

 תשלום שכר העובדים .9.13

רכז משאבי האנוש יבצע בהתאם לנהלי אוניברסיטת אריאל, הנוגעים לתשלומי שכר, 

נותני השירות למשרד ולצורך תשלום שכר עובדי הפרויקט  כל הפעולות הנדרשות, את

 וךהחינ

 הפקת דוחות  .9.14

 רכז משאבי האנוש יפיק, ובתאום עם מנהל הפרויקטהחינוך  משרד לדרישת בהתאם

יחידות  של יתרותו ניצול, הקצאת, עבודה תכניות: כגון, שונים ובפילוחים ברמות דוחות

 'וכו לניצול שנותרו /ימיםהטמעה

 החינוך משרד עם ומפגשים ישיבותהשתתפות ב .10

 ישיבות ומפגשים עם משרד החינוךהשתתפות בבהתאם להנחיות מנהל הפרויקט, 
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 דיווח .11

יעביר , ובתאום עם מנהל הפרויקט או בהתאם לדרישת משרד החינוך ושוטף קבוע בסיסי על

 סטטוס דיווחירכז משאבי האנוש 

 בקרה .12

 :ויוודא וקבוע שוטף בסיסי על יבצע בקרה רכז משאבי אנוש

של כלל  ימי העבודה היקפיימי העבודה שאושרו לתקופה, ובין היקף  בין חריגה שאין .12.1

, מידי באופן הפרויקט את מנהל יעדכן סטייה, של מקרה בכלבפרויקט.  העבודה תותכני

 .ויקבל ממנו הנחיות להמשך טיפול

 של מקרה בכללעובד,  ההיקף ימי העבודה שאושרבביו התכנון לביצוע  חריגה שאין .12.2

 .ויקבל ממנו הנחיות להמשך טיפול, מידי באופן הפרויקט מנהלאת  יעדכן ,חריגה

 של העובד השבועי העסקה בהיקף חריגה שאין .12.3

 ח"דו מילוי את להקדים ותתבקשו יתכן(, חג וימי מועדים עקב לדוגמא) חריגים במקרים .12.4

 .מראש בכתב תשלח כך על הודעה. חודשי פעילות/ביצוע

 זמנים לוח .13

מס' 

 סודר
 לוח זמנים גורם אחראי פעולה

 איתור מועמד  .18

קבלת הודעה ממנהל הפרויקט 
 לאיתור מועמד

 שוטף  מנהל הפרויקט

מועמדים , וסינון מיון, איתור
 הפרויקט למנהלושליחת קו"ח 

ימי עבודה מיום  7 האנוש משאבי רכז
קבלת הודעת מנהל 

 הפרויקט

 ימי עבודה 2 הפרויקט מנהל  השירות למקבל שליחת קו"ח

 למועמדים עבודה ראיון תאום
 רלוונטיים גורמים וזימון

 ימי עבודה 7 האנוש משאבי רכז

 וכתיבת העבודה בראיון השתתפות
 לצורך ודגשים נקודות סיכום
  החלטה קבלת

 שוטף האנוש משאבי רכז

 שהגיעו למועמדים הודעה שליחת
 בהחלטה, העבודה לראיון

 בעניינם שהתקבלה

ממועד קבלת ימים  7 האנוש משאבי רכז
 ההחלטה

 שוטף מקבל השירות לגיוס המועמד התאמתאישור 
 כעובד וקליטתו מועמד גיוס  .19

, השירות למקבל הודעת שליחת
 לתפקיד מועמד התאמת לאישור

 שוטף הפרויקט מנהל

 שוטף השירות מקבל המועמד התאמתאישור 

לאחר אישור  גיוס תהליך התחלת
 מקבל השירות

ימי עבודה ממועד  3 האנוש משאבי רכז
 השירות  מקבלאישור 

בסמוך לקליטת  האנוש משאבי רכז העובד עבודת התחלת מועד תאום
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 העובד לעבודה עם מקבל השירות

על , השירות למקבל הודעת שליחת
 עבודה תכנית אישור

 שוטף הפרויקט מנהל

 ימי עבודה  3 האנוש משאבי רכז גיוס תהליך התחלת

 העובד עבודת התחלת מועד תאום
 עם מקבל השירות

בסמוך לקליטת  האנוש משאבי רכז
 העובד לעבודה

 המינהל מקבל השירות, נציג עדכון
בהשלמת תהליך  ,רכז מידע ודיווחו

 הגיוס ומועד התחלת עבודת העובד

 השלמתמיד עם  האנוש משאבי רכז
 הגיוס תהליך

 עובד עם התקשרות הארכת  .20

 שוטף האנוש משאבי רכז לעובד הודעה שליחת
 /שימועהבהרה לשיחת עובד זימון  .21

 שוטף האנוש משאבי רכז הבהרה/שימוע לשיחת עובד זימון
 העובד עם התקשרות סיום  .22

עם  התקשרות סיוםל פעולות תאום
 עובד

 

 שוטף האנוש משאבי רכז

 העובדים שכר תשלום  .23

 שכר ביצוע כל הנדרש לתשלום

 הפרויקט עובדי

 שוטף האנוש משאבי רכז

  דוחות הפקת  .24

 שוטף האנוש משאבי רכז החינוךמשרד  לדרישת בהתאם
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 מידע אבטחתתפקיד ממונה ל עבודה נוהל
 (01/04/2019, 1.0)גרסה  

 כללי .1

להסכם ההתקשרות של משרד החינוך עם  וכפוף מחייב העבודה בנוהל הכתוב כל .1.1

 אוניברסיטת אריאל

 בפרויקט העבודה נוהלי סט ליישום שוטף באופן ידאג הפרויקט מנהל .1.2

 הנוהל הוראות של ואכיפה בקרה, זה נוהל יישום על אחראי המידע אבטחת ממונה .1.3

 זה, הינו אחד מבין סט נוהלי עבודה עבודה נוהל .1.4

 שירותי ביצוע לצורך ,ומשרד החינוך אריאל אוניברסיטת את נהלי העבודה מחייבים .1.5

 המכרז

 למנהל הפרויקט ניתן לפנות ות ובירוריםשאלל .1.6

 כאחד המגדרים לשני מתייחסת אך, זכר בלשון הכתיבה .1.7

 המכרז שרותי .2

 החינוך במוסדות התקשוב תכנית והטמעת הנחייה, ריכוז

  וסמכות אחריות .3

 אריאל מר אורן שרון, אוניברסיטת הפרויקט, מנהל .3.1

 אלירן סולומון מראריאל,  מידע, אוניברסיטת תאבטח ממונה .3.2

 ת הנוהלמטר .4

, העתקה או שימוש, חשיפה מפני המידע על הגנה, המידע  וזמינות שלמות, סודיות על הגנה

 מידע אבטחתבמכרז " 5בהתאם לפירוט נספח מספר שוטפת כדין, ועבודה  רשות ללא והכל

 "חוץ למיקור

 תחולה .5

 נוהל זה חל על מקבל השירות, משרד החינוך .5.1

 אריאל אוניברסיטתמר אורן שרון,  הפרויקט, מנהלנוהל זה חל על  .5.2

 אלירן סולומון מראריאל,  מנהל אבטח מידע, אוניברסיטת .5.3

 הגדרות .6

  במכרז מידע אבטחת ממונההגדרת תפקיד  .6.1

 כל אחר ומעקב יישום על אחראי שיהיה מידע אבטחת ממונה להעסיק הקבלן על

 .זה במכרז מידע אבטחת בפרק שפורטו כפי ההוראות

 המבוצעות הפעילויות כל אחר ומעקב לדיווחמשמשת  – אינטרנטית מידע מערכת .6.2

 סוגי, המודרכים תפקידיבפרויקט,  תפקידים: של ניהולומאשרת , מכרזה במסגרת

 רשימת, מקצועות רשימת, הדעת תחוםהפעילות,  מקום, ערים, מחוזות, פעילויות

 ניהולוהנחייה,  ריכוז ,הטמעה יחידות הקצאת ניהול, העובדים שיבוץו ניהול, פרויקטים

או  ריכוז, הטמעה פעילויות דיווח, לתפקיד משתמשים שיוךו הרשאות -משתמשים

 מסוגים שונים בחתכים שונים ורמות  פילוח שונות דוחותוהפקת  ניהולהנחיה, 

 "חוץ למיקור מידע אבטחתבנושא " (,90עמוד )מכרז ב 5נספח מספר  .6.3

 תפקידים בעלי .7
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 מטעם משרד החינוך .7.1

 5603810-02, סמי קפלןמנהל אגף תשתיות, מר  .7.1.1

 מטעם אוניברסיטת אריאל .7.2

 7407215-03, אורן שרוןהפרויקט, מר  מנהל .7.2.1

 7233070-074, אלירן סולומון מראריאל,  אוניברסיטת מידע, מטעם תאבטח ממונה .7.2.2

 מבוא .8

 אבטחת בנושא מיוחד דגש מחייב( החינוך משרד) השירות מקבל של הפעילות אופי .8.1

 המידע

 היבטי של ויעיל שיטתי במימוש רבה חשיבות רואה(, החינוך משרד) השירות מקבל .8.2

 ולחוק המידע על להגנה, הקשורים היבטים זה ובכלל, השונות במערכות המידע אבטחת

 1981-א"התשמ הפרטיות הגנת

 נחשפים העובדים אליו מידע וכן, אריאל אוניברסיטת במערכות נאגר אשר המידע .8.3

 שמוגדר כפי, גבוהה אבטחה רמת עליו חלה אשר כמידע מוגדר, העבודה במהלך

 "שנייה תוספת ב"התשנ הפרטיות הגנת תקנות"ב

  םעבודת לצורך אותם המשמשים רבים לנתונים העובדים הפעילות במסגרת .8.4

 משרד) השירות מקבל של המידע מערכות באמצעות מופקים או מתקבלים הנתונים .8.5

 .אריאל אוניברסיטת על ידי המופעלות מידע מערכות באמצעות או( החינוך

 תהליך עבודה .9

 שפורטו כפי ההוראות כל אחר ומעקב יישום על אחראי ממונה אבטחת המידע יהיה .9.1

 למיקור מידע אבטחת(, בנושא "90במכרז )עמוד  5נספח מספר  .מידע אבטחת בפרק

 זה " במכרזחוץ

יישום הפעילות על פי הוראות המצורפות בנספח  על אחראי ממונה אבטחת המידע יהיה .9.2

ועפ"י דרישות של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע ( חוץ למיקור מידע אבטחת)במכרז  5

( לעיבוד מידע אישי" outsourcing"שימוש בשירותי מיקור חוץ ) – 2/2011רמו"ט( מס' )

 http://www.justice.gov.il  המופיעות באתר שכתובתו:

מיד עם קבלת ההודעה על זכייתו במכרז / תחילת ההתקשרות  ,ממונה אבטחת המידע .9.3

לרבות  ,על מנת לעמוד בדרישות ולהתאים את כל המערכות והאמצעים יפעלבמכרז, 

לצורך המכרז להוראות והנחיות את הפרויקט שישמשו  מערכת המידע האינטרנטית,

 . "חוץ למיקור מידע אבטחת(, בנושא "90במכרז )עמוד  5נספח מספר שמפורטות ב

ה אבטחת המידע ממונימים כאשר בסיומה יודיע  45ההיערכות תימשך לכל היותר 

 כי סיים היערכותו כנדרש.למנהל הפרויקט, 

 כנדרשבהיבט אבטחת המידע  סיים היערכותמנהל הפרויקט יודיע למשרד החינוך על  .9.4

לצורך בקרה של משרד החינוך על יישום דרישות אבטחת המידע במכרז, ממונה אבטחת  .9.5

רשימת הספקים המידע יעביר למנהל הפרויקט, אישור של מומחה אבטחת מידע מתוך 

המאושרת ע"י המשרד או אישור של צוות אבטחת מידע במשרד החינוך בשלב התחלת 

 העבודה במערכת, בשלבי שינויים מהותיים במערכת ובשלב הארכת התקשרות.

mailto:sammyca@education.gov.il
mailto:orensh@ariel.ac.il
mailto:eliranso@ariel.ac.il
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, יישום סעיף זה יבוצע, בהתאם להנחיות שיתקבלו  הנחית מר סמי קפלןבהתאם ל

, ל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידעמינה ,מנהל יחידת אבטחת מידע בבתי הספרמ

 מר זיו קורןמשרד החינוך, 

 מנהל הפרויקט יעביר את האישור למשרד החינוך  .9.6

ממונה אבטחת המידע יגיש למנהל הפרויקט דיווחים שוטפים בכל הנוגע לאופן ניהול  .9.7

מאגרי המידע ועיבוד המידע במתכונת שתיקבע ע"י המשרד, מנהל הפרויקט יעביר את 

 החינוך למשרדהדיווחים 

ממונה אבטחת המידע, ידווח למנהל הפרויקט שיעביר את הדיווח למשרד החינוך באופן  .9.8

שעות ממועד האירוע על כל תקלה בנושא אבטחת המידע לרבות, דליפת  8בתוך ומידי 

מידע או שימוש חורג מההרשאה שניתנה. במקרה זה, על הקבלן לפעול למניעת דליפת 

 התקלה.המידע וכל נזק כתוצאה מ

שפורטו בדרישות אבטחת המידע  על יישום העמידה ,ממונה אבטחת המידע יהיה אחראי .9.9

 כפי שיוצגוובדרישות  ,ובדרישות לשמירת סודיות המפורטות במכרז זה על נספחיו ,לעיל

משרד , לעמוד בנהלי ו/או מי מטעמו מזמן לזמןלאוניברסיטת אריאל על ידי משרד החינוך 

טית אחרת לרבות נמידע ושמירה על מידע מוגן, ובכל הוראה רלוו בנוגע לאבטחתהחינוך 

הוראות חוק, תקנות, צו, הנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, והנחיות רשם מאגרי 

 .המידע

 דיווח .10

 אבטחת המידע למשרד לנהל הפרויקט עלידווח ממונה בהתאם לדרישת משרד החינוך, 

 מנהל הפרויקט יעדכן בנושא את משרד החינוך ,המידע אבטחת בנושא תקלה כל על, אירוע

 זמנים לוח .1

מס' 

 סודר
 לוח זמנים גורם אחראי פעולה

 והאמצעים לדרישות אבטחת המידע מערכותההתאמת   .1

 והאמצעים המערכות כלהתאמת 
 לרבות מערכת המידע האינטרנטית

 לצורך הפרויקט את שישמשו
 דרישותל המכרז

 אבטחת ממונה
 המידע

 קבלת עם מיד
 זכייתו על ההודעה

 תחילת/  במכרז
 ,במכרז ההתקשרות

 ימי 45 -ולא יאוחר מ
  עבודה

 םסיוהודעת למשרד החינוך על 
  היערכות

מיד עם הודעת ממונה  מנהל הפרויקט
 אבטחת המידע

 של למנהל הפרויקט אישור העברת
 מתוך מידע אבטחת מומחה

 י"ע המאושרת הספקים רשימת
 אבטחת צוות של אישור או המשרד

 התחלת בשלב החינוך במשרד מידע
 שינויים בשלבי, במערכת העבודה

 אבטחת ממונה
 המידע

 ימי 45 -לא יאוחר מ
 קבלת עבודה, ממועד 

 הזכיי על ההודעה
 תחילת/  במכרז

 ובשוטף ההתקשרות
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 הארכת ובשלב במערכת מהותיים
  התקשרות

 של למשרד החינוך אישור העברת
 מתוך מידע אבטחת מומחה
 י"ע המאושרת הספקים רשימת
 המשרד

מיד עם הודעת ממונה  מנהל הפרויקט
 אבטחת המידע

 דיווח על אירוע אבטחת מידע  .2

 מידי באופן הפרויקט למנהלדיווח 
מקרות אירוע הנוגע  שעות 8 ובתוך

 תקלה כל עללאבטחת מידע, או 
ונקיטת  המידע אבטחת בנושא

  ןלמניעתפעולות 

 אבטחת ממונה
 המידע

 8 ובתוך מידי באופן
 מקרות אירוע שעות

על אירוע  החינוך למשרד דיווח
 הנוגע לאבטחת מידע

 8 ובתוך מידי באופן מנהל הפרויקט
 מקרות אירוע שעות

 המידע אבטחת בדרישות עמידה  .3

 אבטחת בדרישות העמידה יישום
 דרישותו סודיות שמירת, המידע
 על אריאל לאוניברסיטת שיוצגו

 מטעמו מי או/ו החינוך משרד ידי
 משרד נהלייישום , לזמן מזמן

 מידע לאבטחת בנוגע החינוך
 ועמידה בכל, מוגן מידע על ושמירה
 לרבות אחרת רלוונטית הוראה

 הנחיות, צו, תקנות, חוק הוראות
, ומידע טכנולוגיה למשפט הרשות

 .המידע מאגרי רשם והנחיות

 אבטחת ממונה
 המידע

 שוטף

 י הפרויקטעובד יקליטה דיווח  .4

קליטה דיווח עובד, במקרה של 

 האישית בסיסמה שימושלחשש 
 נוסף גורםשלו, על ידי 

 אבטחת ממונה

 המידע

 שוטף

 ועובד במידה קליטה דיווח עובד,
 אליו מורשה שאינו למידע נחשף

 אבטחת ממונה
 המידע

 שוטף

 במידהקליטה דיווח עובד, 
 חשוד ל"דוא והתקבל

 אבטחת ממונה
 המידע

 שוטף

 של מקרהקליטה דיווח עובד, ב
 וירוס לחדירת חשש או/ו חדירה

 אריאל אוניברסיטת למחשבי

 אבטחת ממונה
 המידע

 שוטף

 שימושקליטה דיווח עובד, ב

 כי חשד וקיים במידה נייד במחשב
 נוזקה, וירוס מכיל הנייד המחשב

 פעילות של חשד בכלאו  ,פוגען או/ו
 גישה או/ו הנייד במחשב חשודה

 אבטחת ממונה

 המידע

 שוטף
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 מורשית בלתי

 בביצוע הנתקלקליטה דיווח עובד, 
 במשאבי בשימוש עבירה

 המגלה או, אריאל אוניברסיטת
 אבטחת מידע מנוהל חריגה

 אבטחת ממונה
 המידע

 שוטף

 במערכות אוניברסיטת אריאל התקנת תוכנות  .5

 וירוס אנטי תוכנתוידוא התקנת 
 עמדת על ,חתימות עם מעודכנת

 לעובדים המיועדת מחשב

 אבטחת ממונה
 המידע

 שוטף

אישור התקנת תוכנה מתן 
במערכות אוניברסיטת אריאל 

 מסחרית תוכנהעובד שרכש ל
 אגףלהודעה  ושליחת, כחוק

 בלבד מידע ומערכות מחשוב
 לביצוע ההתקנה

 אבטחת ממונה
 המידע

 שוטף

 (remote access) מרחוק ועבודה תקשורת  .6

 חיבורים עוצילבמתן אישור לעובד 
/  מדפסת/  מחשב של כלשהם

 של התקשורת לרשת אחר התקן

  אריאל אוניברסיטת

 אבטחת ממונה
 המידע

 שוטף

 ונותני ספקיםמתן אישור ל
 גישה הרשאתומתן  שירותים
 לנוהל ובהתאם לצורך בהתאם

 .גישה בקרת

 אבטחת ממונה
 המידע

 שוטף

  אריאל אוניברסיטת ממחשבי ונתונים מידע העתקת  .7

 קבצי/תוכנות להעתיקמתן   .8

 ונתונים מידע קבצי/התקנה
 אריאל אוניברסיטת ממחשבי

 אבטחת ממונה

 המידע

 שוטף

 (Disk-On-Key) DOK-ב שימוש  .9

 פרטי DOK במתן אישור לשימוש 
 מידע שמירת או/ו העברת לצורך

 .האוניברסיטה של רגיש

 אבטחת ממונה
 המידע

 שוטף

 מידע שמירת  .10

מתן אישור להעברת מידע חסוי   .11
 לצד שלישי 

 אבטחת ממונה
 המידע

 שוטף

 בשימוש במשאבי הרשת חסימת עובד  .12

 הולם לא שימושחסימת משתמש ב  .13
  הרשת במשאבי

 אבטחת ממונה
 המידע

 שוטף

 


