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 כלליעבודה נוהל 
 (01/01/2020, 1.0)גרסה  

 כללי .1

 ותתגלה מידהב, "העסקה תנאי על הודעהל" וכפוף מחייב העבודה בנוהל הכתוב כל .1.1

 תנאי על הודעהב" הכתוב, "העסקה תנאי על הודעה" לבין עבודה נוהל בין ,סתירה

 ."העסקה תנאי על הודעהל" יצורף הנוהל, תהמחייב " היאהעסקה

 ה, הינו אחד מבין סט נוהלי עבודהז עבודה נוהל .1.2

 חלק מיישום כלל נוהלי העבודהכ ,זהעבודה ליישם נוהל  עליך .1.3

 משאבי אנושלמנהל הפרויקט או לרכז  יתן לפנותנ ות ובירוריםשאלל .1.4

 כאחד המגדרים לשני מתייחסת אך, זכר בלשון הכתיבה .1.5

 המכרז שרותי .2

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

 במערכת החינוך

  וסמכות אחריות .3

 משרד החינוך מטעםמקבל השירות  .3.1

 אריאל אוניברסיטת, אורן שרוןמר  ,פרויקטה מנהל .3.2

 ת הנוהלמטר .4

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

 .הפרויקט והגבלותשל  

 תחולה .5

 שמועסק במסגרת המכרז אריאל אוניברסיטת עובדעל  חלנוהל זה  .5.1

 נוהל זה חל על מקבל השירות מטעם משרד החינוך .5.2

 הגדרות .6

: הטמעת תוכניות לימוד, תכנים וחומרי למידה 24/7.2019מכרז מס'  - פרויקט/מכרז .6.1

 בתחומי הטכנולוגיה והמדעים, ליישום מעשי במערכת החינוך

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

 אריאל אוניברסיטת

וגורמים שהוגדרו על ות מידע, תקשוב טכנולוגיה ומערכמינהל עובדי  - השירות מקבל .6.3

 ידי משרד החינוך כמקבלי שירות

תוכניות של  ,הטמעהפעילות במסגרתה מבוצעת  ,שעות 4יחידה בת  - יחידת ההטמעה .6.4

 וחומרי למידהתכנים לימוד, 

 תפקידים בעלי .7

 משרד החינוךמטעם  .7.1

 מקבל השירות במשרד החינוך

 אוניברסיטת אריאלמטעם  .7.2

 2454511-054, 7407215-03, אורן שרוןמר  ,פרויקטה מנהל .7.2.1

mailto:orensh@ariel.ac.il
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 תחום מדעים, תחום טכנולוגיה, תחום מערכות תקשובי הטמעה: רכז .7.2.2

 7407224-03, שרון דייןגב'  ,אנוש משאבי תרכז .7.2.3

 7233070-074, אלירן סולומון מר ,מידע תאבטח ממונה .7.2.4

 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 שעותטווח  .11

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

 בטווח השעות שהוגדר ,שעות ביום 8בכל מקרה לא ניתן לעבוד מעל  .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. ודוע התוכן בתחום העוסקים פרסומיםלעובד, 

   הפרויקט

ariel.ac.il/wp/externalcertificate/https://www.הטכנ/-בתחומי-ותכנים-לימוד-תכניות-הטמעת 

 הפרויקטהאינטרנט של  באתר המתפרסם במידע ,ושוטף קבוע באופן להתעדכן עליך .12.2

מוגדרת תכנית עבודה  באמצעותה האינטרנטית, המידע קישור למערכת מפורסם באתר .12.3

שנת סיכום לדוחות מכינים השוטפת, פעילות היווחים על דאישית שנתית, מתקבלים 

מאפשרת למקבלי השירות,  המידע מערכתועוד. , הצעות לתכניות התערבות לימודים

 :למערכת המידע האינטרנטית קישור , להלןבדיווחיםלצפות 

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

 נט-ןמערכת חיל .13

לעדכן , וכו' 106מסמכים, כגון: תלוש שכר, טופס נט מאפשרת לצפות ולהדפיס -ןמערכת חיל

 וכו' 101טפסים, כגון: טופס 

 נט-ןחילמערכת ל קישור להלן

https://mca.net.hilan.co.il/login 

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://mca.net.hilan.co.il/login
https://mca.net.hilan.co.il/login
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 עיון וימי כנסים, מפגשים .14

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

 מראש אליך תשלח כך על הודעה, חובה היא ותךנוכח

 החופשלבקשה  .15

במשרד  מקבל השירותעם ו משאבי אנושרכז עם יש לבצע  ה,חופשהתאום תאריכי  .15.1

 הכוללת:דוא"ל באמצעות שליחת הודעת , החינוך

 בקשה ליציאה לחופשה  .15.1.1

 ה תאריכי החופשפירוט  .15.1.2

כיתוב באמצעות עבודה, בתכנית ה הפגיעאין ש ,מקבל השירותמראש מאישור יש לקבל  .15.2

 שנשלחה למקבל השירות עם הבקשה לחופשה ל"דואה הודעתמשאבי האנוש, לרכז 

באמצעות שליחת הודעת , משאבי אנושרכז על ידי אישור או דחיה הבקשה לחופשה,  .15.3

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

 יגרעו ממכסת היחידות שאושרה לעובד, ,יחידות הדיווח בין תאריכי החופשהכמות  .15.4

 במועד אחר לא ניתן לדווח עליהן כי ,יודגש

 הגבלות .16

 וימי שבתון במשק מועד חול ,חג ימי .16.1

 חג בערבי העבודה אסורה .16.1.1

 בהם מקרים למעט, לימודים שנת במהלך, המועד חול בימי אסורה העבודה .16.1.2

 אישור ובכתב מראש התקבל

 בחירות ימי  :ןבימי שבתון במשק, כגו העבודה אסורה .16.1.3

 החינוך מוסדות של חופשות .16.2

 במוסדות מתבצעת ועבודתך במידה, סגורים הספר בתי בהם בימים אסורה העבודה

 במשרד השירות מקבל ידי על ,ובכתב מראש שיאשרו חריגים מקרים למעט, החינוך

 הפרויקט ומנהל החינוך

 משרד של צעיםואמ בציוד להשתמש או/ו ,החינוך משרד במשרדי מלשבת מנוע את/ה .16.3

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

 החינוך משרד לעובדי השמורים בתארים להשתמש או/ו ,החינוך משרד

 אולם, בארגונן חלק יש החינוך שלמשרד כפעולות, הניתנים השירותים את להציג אין .16.4

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

 העניין לפי הכל, מתמיכתו כנהנים

 החינוך משרד של פרטית לעבודה העסקה היתר .16.5

 לעבודה העסקה היתר להשגת ת/נדרש הינך, החינוך משרד ת/עובד והינך במידה .16.5.1

 היתר ברשותך ואין במידה, לידיעתך. החינוך במשרד אנוש משאבי מאגף, פרטית

 ההיתר לקבלת עד, להעסיקך יהיה ניתן לא, פרטית ודהלעב העסקה

 ולא במידה כי יודגש, לימודים שנת בכל ההיתר של לחידושו לדאוג ך/באחריות .16.5.2

 במכרז העסקתך תסתיים, פרטית לעבודה העסקה היתר יושג
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, שנים שש במשך החינוך משרד של הדרכה בימי ה/כמדריך והועסקת במידה .16.5.3

 השביעית בשנה ת/מועסק להיות י/תוכל לא, ההופסק החינוך במשרד והעסקתך

באחריותך לעדכן באופן מידי את , זה מכרזמסגרת ב י אוניברסיטת אריאליד על

 אריאל באוניברסיטת משאבי אנושרכז 

 לעבודה העסקה היתר ,"קשורים מסמכים" בקובץ לכתוב בהתאם לפעול עליך .16.5.4

 החינוך משרד של פרטית

 קשורים מסמכים .16.5.5

16.01.2017 העסקת 

docx.עובד משרד במכרז 

  לגמלאות פרישה .16.6

 גיל פי על לגמלאות פרישה .16.6.1

יד  על ת/מועסק להיות י/תוכל לאצינון,  חובת או מגבלות עליך וחלות במידה

 .זה מכרזמסגרת ב אוניברסיטת אריאל

 פרישה תכנית במסגרת לגמלאות פרישה .16.6.2

, ובנוסף המדינה לשרות הקשורות במסגרות העסקה מגבלות עליך וחלות במידה

י יד על ת/מועסק להיות י/תוכל לאנון, יצ חובת או מגבלות עליך חלה ו/או

 במסגרת מתאפשרים כן אם , אלאזה מכרזאוניברסיטת אריאל במסגרת 

, המדינה שרות בנציבות חריגים וועדות אישור) מיוחדים העסקה תנאי, המגבלות

 אליה ,נההמדי שרות בנציבות ,בדימוס שופט בראשות מיוחדת וועדה באמצעות

 (.כאלו ממגבלות שחרור או פטור נדרש באם ,לפנות אפשר

, אריאל באוניברסיטת משאבי אנוש רכז אתמידי  באופן לעדכן באחריותך .16.6.3

 :הבאים במקרים

 צינון חובת או מגבלות עליך וחלות גיל פי על לגמלאות פרשת •

 פרישה תוכנית במסגרת לגמלאות פרשת •

 משרות פורשים העסקת "קשורים מסמכים" בקובץ לכתוב בהתאם לפעול עליך .16.6.4

 הטמעה בימי המדינה

 קשורים מסמכים .16.6.5

19.07.2016נוהל 

doc.העסקת פורשים משרות המדינה בימי הטמעה 

 העסקה בפרויקטים נוספים על ידי אוניברסיטת אריאל .16.7

סה"כ שעות עבודה והינך מועסק ביותר מפרויקט אחד באוניברסיטת אריאל, במידה 

בודה, למעט מקרים בהם קיבלת אישור שעות ע 8לביצוע ביום עבודה אחד, יהיה עד 

 .מראש ובכתב ממנהל הפרויקט, לחריגה בהיקף השעות
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 פניה לגורמים שונים  .17

עם התחלת עבודתך בפרויקט, ולפני התחלת ביצוע העבודה השוטפת, עליך לתאם מראש 

ולקבל את אישורו של  מקבל השירות, בכל הקשור להגדרת גבולות הגזרה והסמכויות 

ך, לפניות )באמצעים שונים כגון: דוא"ל, מסרון וכו(, לגורמים שונים )כגון: עובדי הניתנות ל

חברות מסחריות, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או כל גורם  ומנהלים במשרד החינוך,

 אחר( במסגרת תפקידך.

אין לפנות לגורמים שלא ניתן לך הרשות והסמכות יודגש כי במסגרת עבודתך בפרויקט,  

 שלא תואמו מראש וקיבלו את אישרו של מקבל השירות.ו/או , אליהםלפנות 

 בעיות במסגרת עבודתך השוטפת   .18

שהיא, בהיבט המקצועי, במידה שבמסגרת עבודתך השוטפת, הינך נתקל בכל בעיה  .18.1

למנהל הפרויקט ולעדכן אותו  המינהלתי, התעסוקתי, או בכל היבט אחר, עליך לפנות

 בבעיה.

 את הבעיה, וינחה אותך בנושא. מנהל הפרויקט יבחן .18.2
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 פעילות שנתי סיכום ודוח חודשי ביצוע דוח להכנת עבודה נוהל
 (01/01/2020, 1.0)גרסה 

 כללי .1

 ותתגלה במידה, "העסקה תנאי על הודעהל" וכפוף מחייב העבודה בנוהל הכתוב כל .1.1

 איתנ על הודעהב" הכתוב, "העסקה תנאי על הודעה" לבין עבודה נוהל בין ,סתירה

 ."העסקה תנאי על הודעהל" יצורף הנוהל, תהמחייב " היאהעסקה

 זה, הינו אחד מבין סט נוהלי עבודה עבודה נוהל .1.2

 חלק מיישום כלל נוהלי העבודהכ ,זהעבודה ליישם נוהל  עליך .1.3

 משאבי אנושלמנהל הפרויקט או  ניתן לפנות ות ובירוריםשאלל .1.4

 אחדכ המגדרים לשני מתייחסת אך, זכר בלשון הכתיבה .1.5

 המכרז שרותי .2

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

 במערכת החינוך

  וסמכות אחריות .3

 אריאל אוניברסיטת, 2454511-054, 7407215-03, אורן שרוןמר  ,פרויקטה מנהל .3.1

 אריאל אוניברסיטת ,7407224-03, שרון דייןגב'  ,משאבי אנוש רכז .3.2

 מטרה .4

 .ות והצעות לתכניות התערבותדוח של ועדכון לדיווח ,העבודה שיטת הסדרת

 תחולה .5

 אריאל שמועסק במסגרת המכרז עובד אוניברסיטתעל  חלנוהל זה 

 הגדרות .6

פעילויות, כגון:  ,את הפעילות שביצע העובדט ח המפרדו - חודשי פעילות/ח ביצועדו .6.1

 השירות וכו' אוכלוסיית מקבלי הפעילות, תוצרי

כולל  במהלך השנה, הפעילות שביצע העובדח המפרט דו - מסכם שנתי פעילות חדו .6.2

  וכו'מידת השגת היעדים מטרות ויעדים,  :כגון, נושאים

 תפקידים בעלי .7

 מטעם משרד החינוך .7.1

 ינוךמקבל השירות במשרד הח

 מטעם אוניברסיטת אריאל .7.2

 אריאל, אוניברסיטת, 2454511-054, 7407215-03, אורן שרוןמר  הפרויקט, מנהל .7.2.1

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

 מבוא .8

שבוצעו על ידך,  הפעילויות ללכ של שקיפות יםעל בסיס שוטף וקבוע, מאפשר יםדיווח

עבור מקבלי ההחלטות מהווים בפרויקט,  עבודההלשיפור תהליכי  כבסיס מידעמשמשים 

של המהלכים שנעשים בראיה ארצית, מחוזית, יישובית, בית  ותומך פורה בסיס לניהול

  .ספרית וכו'

mailto:orensh@ariel.ac.il
mailto:sharond@ariel.ac.il
mailto:orensh@ariel.ac.il
mailto:sharond@ariel.ac.il
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 עבודה תהליך .9

 אישיתה עבודהה לתכנית בהלימה, על בסיס קבוע ושוטף א את דוחותלמללדווח ועליך 

 הפרויקט באתר אינטרנטית מידע מערכת באמצעות, שלך שנתיתה

 חודשי פעילות/ביצוע דוח .9.1

 החודשי השכר לוםולתש החודשית פעילותך על לדיווח משמש הדוח .9.1.1

 במערכת יקלטו חודש סוף שבכל כך, ח"הדו את למלא עליך עבודה יום סוף בכל .9.1.2

 החודש כל של הדיווחים כל, המידע  האינטרנטית

 הימים מכסת במסגרת שלא, שנעשתה פעילות על שכר לצורכי דיווח יוכר לא .9.1.3

 אישור ומראש בכתב קיבלת בהם מקרים למעט, בשבוע לעבודה לך שאושרה

 הדיווח בחודש שלא שנעשתה פעילות על ,שכר לצורכי רטרואקטיבי דיווח יוכר לא .9.1.4

 אישור ומראש בכתב קיבלת בהם מקרים למעט, הנוכחי

 למעט, השבועי העסקה מהיקף שחרגה פעילות על, שכר לצורכי דיווח יוכר לא .9.1.5

 אישור ומראש בכתב קיבלת בהם מקרים

מקבל השירות  של ואישור יקהלבד, שלך החודשי הביצוע דוח יועבר חודש מדי .9.1.6

תידרש  ,על ידי מקבל השירות ם, במידה והדוח שהגשת לא ייחתהחינוך משרדב

 להחזיר את סכומי השכר שקיבלת כמקדמה 

 העסקה בהודעה על תנאי מפורטכ התשלום אופן .9.1.7

 לחודש( 2) השני ,מתאריך יאוחר לא אפשרישל דוח הביצוע החודשי,  שינוי/עדכון .9.1.8

 ווחהדי לחודש העוקב

 מילוי את להקדים ותתבקש יתכן(, חג וימי מועדים עקב לדוגמא) חריגים במקרים .9.1.9

 .בכתבמראש  תשלח כך על הודעה. חודשיה ביצועה דוח

 מסכם שנתי פעילות דוח .9.2

לא יאוחר , השנה במהלך שביצעת הפעילויות של מסכם שנתי דוחחובה למלא  .9.2.1

 .שנה בכל מאי 31 תאריךמ

 אישית העבודה בתכנית לביצוע שהוגדרו עדיםלי השוואה ,בדוח למלא עליך .9.2.2

 תקופה באותה השנתית

 הגבלות .10

דיווח הא יוכר שנה, ל בכל מאי 31 עד לתאריךימולא על ידיך לא  ,מסכם שנתי דוחשבמידה 

 דוח, ועד למילוי מלא של מחודש יוני בכל שנהחל הזאת , חודשי ביצוע של דוח ,שכר לצורכי

 מסכם שנתי

  

https://www.ariel.ac.il/projects/tzmm/MinistryofEducationMulti/
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 זמנים לוח .11

מס' 

 דרסו
 לוח זמנים גורם אחראי פעולה

 דו"ח ביצוע/פעילות חודשי  .1

 בכל סוף יום עבודה עובד על פעילותך החודשית דיווח
 ביצוע/פעילות חודשיאישור דו"ח   .2

מקבל השירות  בדיקה ואישור הדוח 
 משרד החינוךב

 עוקב חודש בכל 20 -ה עד
 .דווח שעליו לחודש

 מסכם שנתי פעילות ח"דו  .3

 מאי 31 מתאריך יאוחר לא עובד  מסכם שנתי ח"דו מילוי
 .שנה בכל

 

 

 

  



הטמעת תוכניות לימוד, תכנים וחומרי למידה בתחומי הטכנולוגיה 
 המדעים, ליישום מעשי במערכת החינוךו

 9.2017/24עפ"י מכרז מס'  בשומרון אריאל אוניברסיטתהפרוייקט מבוצע ע"י 
 הפרוייקט מבוצע עבור המינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, משרד החינוך

 

10 
 

 מידע אבטחת עבודה נוהל  
 (01/01/2020, 1.0)גרסה 

 כללי .1

 ותתגלה במידה, העסקה" תנאי על ל"הודעה וכפוף מחייב העבודה בנוהל הכתוב כל .1.1

 תנאי על ב"הודעה הכתוב, העסקה" תנאי על "הודעה לבין עבודה נוהל בין סתירה,

 .העסקה" תנאי על ל"הודעה יצורף הנוהל, המחייבת עסקה" היאה

 זה, הינו אחד מבין סט נוהלי עבודה עבודה נוהל .1.2

 עליך ליישם נוהל עבודה זה, כחלק מיישום כלל נוהלי העבודה .1.3

 ודיווח לרכז משאבי אנושלמנהל הפרויקט או  ניתן לפנות לשאלות ובירורים .1.4

 כאחד מגדריםה לשני מתייחסת אך, זכר בלשון הכתיבה .1.5

 המכרז שרותי .2

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

 במערכת החינוך

 וסמכות אחריות .3

 אריאל אוניברסיטתמר אורן שרון,  ,פרויקטה מנהל .3.1

 אריאל אוניברסיטת, אלירן סולומוןמר  ,מידע תאבטח ממונה .3.2

 מטרה .4

 וכל ,העובדים של האישית לאחריות הקשורים ,מידע חתאבט ליישום כללים קביעת .4.1

 .ת אריאל/משרד החינוךאוניברסיט של וציוד מערכות עם עובד אשר גורם

 .אריאל אוניברסיטת של מחשוב בציוד נאות לשימוש כללים קביעת .4.2

 .אוניברסיטת אריאל/משרד החינוך של המידע בנכסי שימוש הנחיות הגדרת .4.3

 .מידע אבטחת לנושאי העובדים של המודעות העלאת .4.4

 או שימוש, חשיפה מפני המידע על הגנה, המידע  וזמינות שלמות, סודיות על הגנה .4.5

 כדין. רשות ללא והכל, העתקה

 תחולה .5

אוניברסיטת  של המידע במערכות שימוש עושה אשר גורם וכל, העובדים כלל על חל זה נוהל

 .ריאלאוניברסיטת א של המחשוב בציוד או/ו אריאל/משרד החינוך

 הגדרות .6

 של המידע מערכות מתוך נתונים המכילים מגנטית מדיה או נייר מסמך – מידע .6.1

 .אוניברסיטת אריאל/משרד החינוך

 מידע על בדגש) בריאותו מצב, אישיותו צנעת, אדם של אישיותו על נתונים -רגיש מידע .6.2

 .ואמונותיו דעותיו, המקצועית הכשרתו, הכלכלי מצבו(, רפואי

 הננקטים האישיים/  הארגוניים/  הטכנולוגיים והאמצעים הפעולות כלל – מידע אבטחת .6.3

 .המידע וזמינות שלמות, סודיות על לשמור מנת על

  "תחולה" 5בסעיף  לאמור בהתאם – משתמש .6.4
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 במידע הקשורות בפעילויות התומך סביבה של רכיב או התקן, נתונים מאגר – מידע נכס .6.5

 .ומידע תוכנה, חומרה ,כוללים המידע נכסי(. תשתיות לרבות)

אוניברסיטת אריאל/משרד החינוך,  בפעילות התומכות המערכות כלל: מידע מערכות .6.6

 ציוד, שרתים: השאר בין, בתפעולן התומכות וטכנולוגיות תשתיות, ממוכן ציוד לרבות

 .מידע אבטחת וציוד תקשורת

 .אחר לגורם התחזות ביצוע ידי על מידע לגנוב ניסיון –( Phishing) פישינג .6.7

 או הללו למערכות להזיק בכדי המחשוב למערכות לחדור שמטרתה תוכנה – נוזקה .6.8

 .רצוי מידע לאסוף

 תפקידים בעלי .7

 מטעם אוניברסיטת אריאל

 2454511-054, 7407215-03, אורן שרוןמר  ,פרויקטה מנהל .7.1

 7233070-074, אלירן סולומוןמר  ,מידע תאבטח ממונה .7.2

 7407224-03, שרון דייןגב'  ,משאבי אנוש רכז .7.3

 מבוא .8

 מחשוב בציוד שימוש נעשה בשומרון אריאל אוניברסיטת של השוטפת מפעילותה כחלק .8.1

 .מידע מכילים אשר מידע ובמערכות

 חלה עובד כל על, מורשה בלתי ושימוש גילוי, חשיפה מפני המידע על להגן מנת על .8.2

, המחשוב בציוד נאות שימוש עקרונות מספר מכילה אשר מידע לאבטחת אישית אחריות

 .במידע ובכלל המידע במערכות

 אשר אדם וכל אוניברסיטת אריאל עובד כל על חלה מידע לאבטחת האישית האחריות .8.3

 נחשף או/משרד החינוך ו/אוניברסיטת אריאל של המידע במערכות, בציוד שימוש עושה

אוניברסיטת  מול מפעילותו אוניברסיטת אריאל/משרד החינוך כחלק של למידע

 .משרד החינוך/אריאל

 אבטחת בנושא מיוחד דגש מחייב( החינוך משרד) השירות מקבל של הפעילות אופי .8.4

 .המידע

 היבטי של ויעיל שיטתי במימוש רבה תחשיבו רואה(, החינוך משרד) השירות מקבל .8.5

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

 .1981-א"התשמ הפרטיות הגנת

 במהלך נחשפים ה/את אליו מידע וכן, אריאל אוניברסיטת במערכות נאגר אשר המידע .8.6

 הגנת תקנות"ב שמוגדר כפי ,גבוהה אבטחה רמת עליו חלה אשר כמידע מוגדר, העבודה

 ."שנייה תוספת ב"התשנ הפרטיות

 .עבודתך לצורך אותך המשמשים רבים לנתונים נחשף הינך הפעילות במסגרת .8.7

 משרד) השירות מקבל של המידע מערכות באמצעות מופקים או מתקבלים הנתונים .8.8

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

 עבודה שיטת .9

 הנוהל הוראות של ואכיפה בקרה, זה נוהל יישום על אחראי המידע אבטחת ממונה .9.1

mailto:orensh@ariel.ac.il
mailto:eliranso@ariel.ac.il
mailto:sharond@ariel.ac.il
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 .הצורך במידת הנוהל עדכון על אחראי המידע אבטחת ממונה .9.2

 האישית האחריות עיקרון .9.3

 אי או/ו העובד של מרשלנות באוניברסיטת אריאל/משרד החינוך כתוצאה פגיעה כל .9.3.1

 . המלאה באחריותו תהא, זה נוהל הוראות יישום

 .הנוהל הנחיות וביצוע בקיום מחויב העובד .9.3.2

ביצוע  למטרות המורשים המשתמשים עבור רק הינו מחשוב במשאבי השימוש .9.3.3

 עובדי הפרויקט. הינם המורשים תפקידך, המשתמשים

 במחשב ושימוש הזדהות אמצעי שמירת .9.4

ה עבוד לצורכי אוניברסיטת אריאל/משרד החינוך נועד של המחשוב בציוד השימוש .9.4.1

 .בלבד

 למערכות ההזדהות מהליך כחלק בלבד האישית בסיסמתו שימוש יעשה העובד .9.4.2

 עובד לאף אותה ימסור ולא חסיונה על ישמור, אוניברסיטת אריאל/משרד החינוך

 העובד באחריות, נוסף לגורם נודע הזיהוי אמצעי כי החשד יעלה בו במקרה. אחר

רסיטת אריאל/משרד החינוך אוניב של המידע למערכות הרשאות בעל אחד כל או

 .הרלוונטית למערכת סיסמא החלפת ולבצע המידע אבטחת לממונה לדווח

 של בסיסמה שנפתח במחשב או/ו אחר משתמש של בסיסמה שימוש יעשה לא עובד .9.4.3

 . אחר משתמש

 ינצל לא והעובד תפקידו את ולבצע לדעת הצורך בסיס על הרשאות יוענקו לעובד .9.4.4

 .תפקידו לצורך נדרש אינו אשר ולנתונים למידע שףלהיח מנת על הרשאותיו את

 .אוניברסיטת אריאל/משרד החינוך של המידע את מאובטח באופן ישמור עובד כל .9.4.5

 מקומי מחשב – המקומי במחשב ולא הקבצים בשרת קבציו את ישמור עובד כל .9.4.6

 .מגובה אינו

 רכשונ שלא תוכנות אריאל אוניברסיטת במחשבי לאחסן/  להתקין/  להשתמש אין .9.4.7

 של מידע ומערכות מחשוב אגף י"ע או המשתמש י"ע, מתאים רישוי פ"ע כחוק

 התקנת. החוק בפני אישית אחראי יהיה זו הוראה על העובר. אריאל אוניברסיטת

 עלולות, מועד מבעוד כבטוחות ואושרו נבדקו לא ואשר מורשות שאינן תוכנות

 על זדוני קוד והתקנת ריגול תוכנות, וירוסים, לנוזקות המחשוב משאבי את לחשוף

 של המחשוב למערכות בפריצה זדונים גורמים על להקל עלול אשר המחשבים

  האוניברסיטה

 בכוונתו ויש כחוק מסחרית תוכנה רכשעובד הפרויקט  / קצה ומשתמש במידה .9.4.8

, מוקדם אישור לקבלעליו , אריאל אוניברסיטת של מחשוב במערכות להתקינה

 אגף י"ע תבוצע ההתקנה, האשור ויינתן במידה. ת מידעמראש ובכתב ממונה אבטח

 .בלבד מידע ומערכות מחשוב

 אוניברסיטת ממחשבי ונתונים מידע קבצי/התקנה קבצי/תוכנות להעתיק אין .9.4.9

 .ממונה אבטחת מידע שוריבא אלא אריאל
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 המשתמש על, סיסמתו של מערכות אוניברסיטת אריאל שכח והמשתמש במידה .9.4.10

 .הסיסמא בשחזור סיוע לקבל מנת על, ושמשאבי אנלרכז  לפנות

  הארגוני ולמייל למחשבים סיסמאות .9.5

 :הבאים מהקריטריונים הפחות לכל מורכבת תהיה הסיסמאות מדיניות .9.5.1

 .תווים 8 מלפחות מורכבת תהיה הסיסמה .9.5.1.1

 . ומספרים, קטנות, גדולות אותיות של משילוב תורכב הסיסמה .9.5.1.2

של  תולמערכ ראשונהה הכניסה בעת תוחלף וזמנית ראשונית סיסמה .9.5.1.3

 .זה מסוג סיסמא קבלת לאחראוניברסיטת אריאל 

 שהייתה סיסמה להגדיר ניתן לאבמערכות של אוניברסיטת אריאל,  .9.5.1.4

 90 למשך תקפה תהא חדשה סיסמא. האחרונות פעמים 5ב קודם בשימוש

 .יום

 "נקי שולחן" שמירת .9.6

 .העבודה בעמדת רגישים פיזיים מסמכים על מאובטח באופן ישמור עובד כל .9.6.1

 באופן יאוחסנו רגיש תוכן בעל מידע המכילים אלקטרונית ומדיה מסמכים .9.6.2

 .כספת/  נעול ארון מאובטח

  העבודה עמדת עזיבת בעת המחשב את לנעול יש .9.6.3

 לאסוף יש, ההדפסה ביצוע לאחר במדפסת רגיש מידע המכיל מידע להשאיר אין .9.6.4

 .ההדפסה לאחר מיד המסמכים את

 .בהם השימוש בתום רגיש מידע המכילים מסמכים לגרוס יש .9.6.5

 .  המחשב של מסודר כיבוי לבצע יש עבודה יום כל בסוף .9.6.6

 Disk-On-Key  (DOK)-ב שימוש .9.7

 של רגיש מידע שמירת או/ו העברת לצורך פרטי DOK ב להשתמש אין .9.7.1

 .המידע אבטחת ממנהל אישור ללא האוניברסיטה

 מידע מכיל ראש DOKב לשימוש המידע אבטחת ממונה אישור קיבל אשר עובד .9.7.2

 זמן משך כל מאובטח במקום לאפסונו לדאוג העובד על אישית אחריות תחול, רגיש

 .לאוניברסיטה מחוץ שהותו

 אישור וללא מורשה בלתי לגורם רגיש מידע המכיל DOK את להעביר איסור חל .9.7.3

 .המידע אבטחת ממונה

 מידע שמירת .9.8

 שייכים אינם אשר' ווכ קבצים, נתונים, מחשב תוכנות על מלא או חלקי מידע כל .9.8.1

 כדי תוך אליו יגיע ואשר, בהם להשתמש במפורש הורשה שלא או /ו למשתמש

 המשתמש. חסוי מידע מהווה, אריאל/משרד החינוך אוניברסיטת במחשבי השימוש

 או /ו ממנו בחלק או כזה במידע להשתמש או /ו לשנות או /ו להעתיק לא מתחייב

 שהמידע מהגורם ובכתב מפורש אישור ללא כלשהו שלישי לצד ל"כנ מידע להעביר

 .ממונה אבטחת מידע ובנוסף לו שייך
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 /יוסיף/ ישנה לא  המשתמש, אליו מורשה שאינו למידע נחשף ומשתמש במידה .9.8.2

 אבטחת לממונה כך על וידווח אלו אחסון משטחי בנתונים יעיין /יעתיק/  ימחק

 .המידע

 תפקידך ביצוע במסגרת אליך שיגיע החומר כל לאבטחת לדאוג עליך .9.8.3

 וירוסים למניעת פעילות .9.9

 תוכנת תותקן לעובדים המיועדת מחשב עמדת על כי יוודא המידע אבטחת ממונה .9.9.1

 . חתימות עם מעודכנת וירוס אנטי

 ללחוץ ולא מידי באופן ,אבטחת לממונה להעבירו יש, חשוד ל"דוא והתקבל במידה .9.9.2

 .קישורים או/ו צרופות על

 יש, אוניברסיטת אריאל למחשבי וירוס לחדירת חשש או/ו חדירה של מקרה בכל .9.9.3

 שיפנה למנהל משאבי אנושלרכז לממונה אבטחת המידע, ו מידי באופן לדווח

 .באוניברסיטת אריאל המידע אבטחת

 נייד במחשב שימוש .9.10

 אישי באופן מחויבים הארגון לחצרות מחוץ נייח /נייד מחשב בעלי עובדים .9.10.1

 .בהם האגור והמידע המחשב על לשמירה

 .השגחה ללא נייד מחשב להשאיר איסור חל .9.10.2

 .חונה ברכב נייד מחשב להשאיר איסור חל .9.10.3

 (.ב"וכיו חברים, משפחה בני) מורשה בלתי לגורם נייד מחשב להעביר איסור חל .9.10.4

 באחריות, פוגען או/ו נוזקה, וירוס מכיל הנייד המחשב כי חשד וקיים במידה .9.10.5

 .מידי באופן המידע אבטחת לממונה לדווח העובד

 באחריות, מורשית בלתי גישה או/ו הנייד במחשב חשודה פעילות של חשד בכל .9.10.6

 .מידי באופן המידע אבטחת לממונה לדווח העובד

 באינטרנט שימוש .9.11

. עבודתם ביצוע לצורך לעובדים וחיוני הכרחי עבודה כלי מהווה האינטרנט רשת .9.11.1

 .רבים סיכונים בחובו טומן האינטרנט ברשת השימוש, זאת עם

 למערכות נזק להסב העלול באופן האינטרנט ברשת שימוש לעשות ראיסו חל .9.11.2

אוניברסיטת אריאל/משרד  לפגוע בכדי או אוניברסיטת אריאל/משרד החינוך

 .החינוך

 ולא בלבד התפקיד לצרכי יהיה אלקטרוני ובדואר האינטרנט ברשת הפרסום .9.11.3

 המדינה חוקי על לשמירה כפוף יהיה הפרסום. פוליטי או/ו מסחרי פרסום לצרכי

 .אוניברסיטת אריאל ובסמלה בשם השימוש לרבות, אוניברסיטת אריאל ונהלי

 :לרבות עבודה לצרכי שלא, נאות לא תוכן בעלי לאתרים לגלוש איסור חל .9.11.3.1

 פורנוגרפיים אתרים .9.11.3.2

 הימורים אתרי .9.11.3.3

 פנאי או/ו משחק אתרי .9.11.3.4
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 (טים'צ) פרטיים שיחה חדרי .9.11.3.5

 לחשיפה מחשש אתוז חוקיות בלתי תוכנות הורדת המאפשרים אתרים .9.11.3.6

 למחשבי' וכד וירוס נוזקה להורדת וחשש האוניברסיטה של משפטית

 האוניברסיטה

 מחשב למערכות לפריצה הקשור במידע הנוגעים אתרים .9.11.3.7

 זדוני תוכן בעלי אתרים .9.11.3.8

 ל"בדוא שימוש .9.12

 של יומית היום בפעילות ומהותי עיקרי, חשוב עבודה כלי הינו ל"הדוא .9.12.1

 גורמים עם, העובדים בין רשמי תקשורת עיאמצ ומהווה אריאל אוניברסיטת

 '.וכד ספקים, חיצוניים

 דואר תיבת היא תיהיה אריאל מאוניברסיטת דואר במידה ותקבל תיבת .9.12.2

 . אישי לשימוש והן מקצועי לשימוש הן המיועדת" מעורבת"

, וירוסים להפצת מקור ולהוות מסוכן להיות עלול ל"בדוא השימוש, זאת עם .9.12.3

 .אריאל אוניברסיטת נזק להוות ובכך ורשהמ לבלתי מידע חשיפת

 שלא האינטרנט ברשת אריאל אוניברסיטת של ל"הדוא כתובות את לפרסם אין .9.12.4

 .ב"וכיו מסחר אתרי, חברתיות רשתות לרבות, עבודה לצורכי

 אריאל אוניברסיטת השייך  רגיש רפואי מידע ל"הדוא באמצעות לשלוח אין .9.12.5

 שאינו באופן הפרטיות הגנת חוק יפ על מוגן אשר הרגיש מידע ובפרט בכלל

 .מוצפן

 מסרים להעברת אריאל אוניברסיטת של ל"הדוא בתיבת שימוש על איסור חל .9.12.6

 :הבא  מהסוג

 .פוליטיים תכנים \השמצה מכתבי או/ו שרשרת מכתבי .9.12.6.1

 של אינו שמקורם כלשהן ומודעות פרסומות, לציבור פניה מכתבי .9.12.6.2

 .אריאל אוניברסיטת

 וזאת בלבד" מוסתר עותק" באמצעות תבוצע רחבה לתפוצה מידע הפצת .9.12.6.3

 .הכתובות של חשיפה למנוע מ"ע

 וידוע מוכר אינו אשר משולח קבצים או/ו קישורים או/ו הודעות לפתוח אין .9.12.6.4

 '.וכד פישינג, לווירוסים מחשש וזאת

 אבטחת לממונה מידי באופן להעבירו יש, חשוד ל"דוא קיבל ועובד במקרה .9.12.6.5

 .המידע

 (remote access) מרחוק ועבודה תקשורת .9.13

 שרתים באמצעות מתאפשר אריאל אוניברסיטת של המחשוב במשאבי השימוש .9.13.1

 /שרת של חיבור. ענפה תקשורת ברשת ביניהם ומחוברים המותקנים ומחשבים

 .תקשורת צומת מהווה לרשת מחשב או
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 מידע אבטחת, המחשוב במשאבי השימוש בקרת על מופקדות המחשוב מערכות .9.13.2

 במשאבים מורשה בלתי שימוש מניעת כולל התקשורת שתבר השוטפת וזרימתו

 .הללו

 התקשורת לרשת אחר התקן/  מדפסת/  מחשב של כלשהם חיבורים לבצע אין .9.13.3

 .חת המידעממונה אבט באמצעות שלא אריאל אוניברסיטת של

 לחיבור המיועדת תוכנה כל להתקין המערכות משתמשי על מוחלט איסור חל .9.13.4

 .ריאלא אוניברסיטת למחשבי מרחוק

 י"ע שיאושר כפי לצורך בהתאם גישה הרשאת יקבלו שירותים ונותני ספקים .9.13.5

באוניברסיטת  מידע ומערכות מחשוב אגף מנהלממונה אבטחת המידע ובנוסף, 

 .גישה בקרת לנוהל ובהתאם, בנפרד ספק כל מול ולהסכמים אריאל

  ואבטחה עבודה הנחיות .9.14

 בלתי גישה השגת לשם או /ו אחרות למערכות פריצה לשם ברשת להשתמש אין .9.14.1

 המשתמש לחסימת יגרום הרשת במשאבי הולם לא שימוש. אליהן חוקית

 .ממונה אבטחת המידע ידי על הבעייתי

 המגלה או, אריאל אוניברסיטת במשאבי בשימוש עבירה בביצוע הנתקל משתמש .9.14.2

 . לממונה אבטחת כך על ידווח זה מנוהל חריגה

 התקינה פעולתו שיבוש או/ו המחשב מערכות של חומרה או בתוכנה בזדון פגיעה .9.14.3

 ברכוש פגיעה כדין דינה, התקשורת רשת של בתפקודה או, המחשב של

 תהא אריאל אוניברסיטת. החוק להוראת בניגוד והינה, אריאל אוניברסיטת

 לדין להעמדתו ואף המחשוב בשירותי שימוש המשך מהמשתמש למנוע רשאית

 . משמעתי

  יישומית פעילות /תהליך /פרוצדורה /תרשים /ךמסמ /קוד /תוכנה קטע כל .9.14.4

 או לפעילות בזיקה או העבודה במסגרת המיוצר מידע וכל /השונות במערכות

. אריאל לאוניברסיטת בלעדי באופן שייך, אריאל אוניברסיטת שהוגדרה משימה

 בו לפגום או המקור את לתחזק יהיה ניתן לא בו למצב ולגרום להצפין איסור חל

 לגבולות מחוץ חלקו או כולו במידע להשתמש אין, כן כמו. בזדון תקלהל ולגרום

 המידע את ולשכפל להעתיק, למכור אין. למטרותיה ושלא אריאל אוניברסיטת

 .אחר מסחרי או פרטי לשימוש

 מידע במאגר שימוש לעשות או, חוקיות בלתי בדרכים מידע לאסוף, מוחלט איסור חל .9.15

 חוקיים בלתי

 לעשות או, עבודתך במסגרת שיתקבל מידע, כלשהו' ג לצד להעביר, מוחלט איסור חל .9.16

 ישיר באופן קשורה שאינה אחרת מטרה לכל, נחשפים ה/את שאליו במידע שימוש כל

 .העבודה לביצוע

 להוראות בהתאם לפעול עליך, מוגן מידע על ושמירה מידע אבטחת לדרישות הנוגע בכל .9.17

 .המידע מאגרי רשם והנחיות, ומידע ולוגיהטכנ למשפט הרשות הנחיות, צו, תקנות, חוק
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משאבי  לרכז להעביר עליך, הפרויקט מנהל לבקשת בהתאם או העסקה סיום של במקרה .9.18

 ולא. פעילותך ביצוע במהלך שהצטבר המידע כל את,  אריאל אוניברסיטת מטעםאנוש 

 העסקתך סיום מועד עבודה ימי 20 -מ יאוחר

 דיווח .10

 אבטחת המידע לממונה, מידי באופן לדווח עליך, עהמיד אבטחת בנושא תקלה כל על

 אריאל באוניברסיטת

 מסמכים קשורים .11

 .1995 -ה"התשנ ,חוק המחשבים .11.1

 .1981 -א"חוק הגנת הפרטיות התשמ .11.2
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תכנים ותוכניות לימודים, אל מול  מטמיעתפקיד נוהל עבודה לעובד ב
 מקבל השירות

 (01/01/2020, 1.0)גרסה  

 כללי .1

 ותתגלה במידה, "העסקה תנאי על הודעהל" וכפוף מחייב בודההע בנוהל הכתוב כל .1.1

 תנאי על הודעהב" הכתוב, "העסקה תנאי על הודעה" לבין עבודה נוהל בין ,סתירה

 ."העסקה תנאי על הודעהל" יצורף הנוהל, תהמחייב " היאהעסקה

 זה, הינו אחד מבין סט נוהלי עבודה עבודה נוהל .1.2

 מיישום כלל נוהלי העבודה חלקכ ,זהעבודה ליישם נוהל  עליך .1.3

 משאבי אנושלמנהל הפרויקט או לרכז  ניתן לפנות ות ובירוריםשאלל .1.4

 כאחד המגדרים לשני מתייחסת אך, זכר בלשון הכתיבה .1.5

 המכרז שרותי .2

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

 במערכת החינוך

  וסמכות אחריות .3

 אריאל אוניברסיטת, 2454511-054, 7407215-03, אורן שרוןמר  ,פרויקטה מנהל .3.1

 אריאל אוניברסיטת ,7407224-03, שרון דייןגב'  משאבי אנוש, רכז .3.2

 ת הנוהלמטר .4

 הבקרה, הדיווח, העדכון, ההטמעה תהליך, ותהשיר מקבל מול אל העבודה שיטת הסדרת

 .והמנהלות

 תחולה .5

 שמועסק במסגרת המכרז אריאל אוניברסיטת עובדעל  חלנוהל זה  .5.1

 משרד החינוך מטעםמקבל השירות  .5.2

 הגדרות .6

 על ידי לעבודה במסגרת המכרז, מועסק שגויס מועמד - מטמיע/עובד/נותן שירות .6.1

 אריאל אוניברסיטת

וגורמים שהוגדרו על תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, ינהל מעובדי  - השירות מקבל .6.2

 ידי משרד החינוך כמקבלי שירות

תוכניות של  ,הטמעהבמסגרתה מבוצעת פעילות  ,שעות 4יחידה בת  - יחידת ההטמעה .6.3

 וחומרי למידהתכנים לימוד, 

פירוט פעילויות מתוכננת ליישום על ידי העובד בשנת  - תכנית עבודה אישית שנתית .6.4

 ימודים ו/או לתקופהל

 תפקידים בעלי .7

 מקבל השירות במשרד החינוך -מטעם משרד החינוך .7.1

 הפרויקט , מנהלאורן שרוןמר  -מטעם אוניברסיטת אריאל  .7.2

  

mailto:orensh@ariel.ac.il
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 לקבלת השירות היעד אוכלוסיית .8

 י"ד - ות בתי ספר בהם קיימות כיתות י"גלרב, ההוראה וצוותי הספר בתי מנהלי .8.1

 ספריים בית מקצוע רכזי .8.2

 מבוא .9

פעילויות באמצעות ות מתאפשר, טכנולוגיובחינוך החינוך המדעי תוכניות לימודים בדום קי

תקשוב במערכי שילוב טכנולוגיות ומערכות ב, הבסביבות לימודיות עתירות טכנולוגיהטמעה 

  .והערכה הלמידה ,ההוראה

 ההטמעה הינן: תהליכי מטרות

 נוךת והתמחויות חדשות במערכת החישילוב והטמעה של מגמו •

והמעשי בהיבט היישומי  ,וצוותי ההוראה של המורים ,התפתחות המקצועיתוליווי הסיוע  •

 של המקצוע בתחומים השונים

 אותו הם מוביליםשבתחום המקצוע  ,יםבית ספריהעצמת רכזים סיוע, ליווי ו •

פעילויות  לעדגש ב ,בהיבט היישומי יםבהטמעת תוכניות לימוד ,ספרהבית יווי לוסיוע  •

 כבות הגיל אשר המינהל מובילשלבי ושבכל  ,טים בתחומי המדע והטכנולוגיהפרויקו

 גיבוש דרכים שונות באמצעות ,ספרהבתי בהתאם לשונות  לימודים תכניותהתאמת  •

 שום המתכונת וסיוע למימושה בפועלליי ומגוונות,

ליווי מורים  ,מדעיות חדשות -בפתיחת מגמות טכנולוגיות  ,ספרהבתי יווי לוסיוע  •

 ופעילויות חדשותהטמעת תוכניות לימודים, פרויקטים ל העבודהבתהליכי 

ובעלי בתי ספר, עובדי הוראה, תלמידים  מולאל הפעלת מגוון פעולות, פעילויות ומיזמים  •

 מדעי -לקידום החינוך הטכנולוגי  ,במשרד החינוךתפקידים 

 עבודה תהליך .10

 לפעילות היערכות .10.1

 במהלך(, טלפונית/וירטואלית/פיזית) השירות מקבל עם התנעה פגישת קיום .10.1.1

 מיטבי ליישוםממקבל השירות,  דגשים לקבל ,ציפיות תאום עליך לבצע הפגישה

 אישית שנתית העבודה תכנית של

בתחומי  תוכניות לימוד, תכנים וחומרי למידה להטמעת נדרשים צרכים מיפוי .10.1.2

 הטכנולוגיה והמדעים, ליישום מעשי במערכת החינוך

 יד העובד על שנתית אישית ודהעב תכנית הכנת .10.1.3

, אינטרנטיתהמידע ה מערכת באמצעותאישית שנתית, עבודה העובד יבנה תכנית 

 . האישית שנתית העבודה בתכניתהשדות  כל את למלא חובה

באופן אוטומטי למפמ"ר הודעת דוא"ל, ח שלתמערכת המידע  ,ךתהליהבסיום 

האישית  , עם בקשה לאשר את תכנית העבודהבמשרד החינוך מקבל השירות

 של נותן השירות )העובד(.  שנתית
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 השירות מקבל על ידיאישית שנתית, של נותן שירות  עבודה אישור תכנית .10.1.4

ית האיש העבודה לתכנית התאמות לבצע יבקש או ידחה,/יאשר מקבל השירות

 תכנית העבודהאת  ,יאשר מקבל השירותבסוף התהליך , שנתית של העובד

 האישית שנתית

 מנהל הפרויקט אישית שנתית, של נותן שירות על ידי עבודה אישור תכנית .10.1.5

יאשר/ידחה, או יבקש לבצע התאמות לתכנית העבודה האישית  מנהל הפרויקט

תכנית העבודה ת א ,מנהל הפרויקטיאשר שנתית של העובד, בסוף התהליך 

 וניתן לראות, האינטרנטית במערכת המידעוצג יהאישור . האישית שנתית

  .רצויההלימודים הבחירת שנת ו כניסה למערכת המידע באמצעות

 מנהל הפרויקט אישור לפני העבודה, תכנית ביישום להתחיל אין

 של האישור להלן צילום מסך

 

 שנתית אישית עבודה תכנית של שינוי/עדכון .10.1.6

כל , במשרד החינוך השירות מקבלמנהל הפרויקט ו מראש עם לאשר חובה

 העבודה תכנית ן שלעדכו/שינוי

 במשרד החינוך השירות מקבל מולאל  עבודה תהליכי הגדרת .10.2

 עהההטמפעילות  לביצוע זמנים לוחות הגדרת .10.2.1

 ומטלות משימות לקבלת וערוצים מנגנונים הגדרת .10.2.2

 נדרשת בהם מקריםבלרבות  ,שוטפת לתקשורת וערוצים מנגנונים הגדרת .10.2.3

 השירות מקבל של התערבות

 על דיווח לרבות ,עבודה תכנית יישום התקדמות על לדיווח דרך אבני הגדרת .10.2.4

 ייעולו לשיפור הצעות, אתגרים הצלחות

 ובקרה הערכה, משוב תהליכי הגדרת .10.2.5

 ההטמעה ותהליך שיטה .11

 :זה ובכלל שהוגדרו הפעילות ורשימת ליעדים, למטרות בהתאם העבודה תכנית יישום

התאמתן  ,בתחומי המדע והטכנולוגיה ,לימודיםההטמעת היישום המעשי של תוכניות  .11.1

 המעשית לצורכי בית הספר, אוכלוסיות התלמידים והמורים

 מעשי קיום הציוד הנדרש לצורך שימושבדיקת  .11.2

 תוך ניצול אופטימלי של הציוד הקיים ,הטמעת טכנולוגיות חדשות במוסדות החינוך .11.3

 ת החינוך בבתי הספריובמגוון פעילו ו,ושילוב

בעים בהחדרת תוכניות הלימוד והשינויים הנווצוותי ההוראה, יעוץ למנהל בית הספר  .11.4

 ממנה למערכת עליה הוא מופקד

 מקצוע שבבית הספרלרכז ההתמחות ב ,מתן תמיכה מקצועית .11.5
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במקרה  ,טכנולוגיות חדשותהשוטפת של מערכות הנוגעות להפעלה  ,פתרון בעיות טכניות .11.6

ליווי  ,להמשך טיפול, ביצוע מעקב לגורמים מקצועיים אחרים ת הבעיהרך הפניהצו

 פתרון לבעיהוהמשך סיוע עד להשלמת 

 ים לשיפור תהליכי ההנחיה וההוראהנתונמידע ואיסוף  .11.7

 גורמים מקצועיים במשרד ומחוצה לווטף עם קיום קשר ש .11.8

 בפגישות עם הפיקוח במחוזות/ מגזרהשתתפות  .11.9

 ה כולל תהליכי משוב, הערכה ובקרהדיווחי סטטוס למט ,תיעוד וניהול תהליך הטמעה .11.10

 עקב אחר פעולות ההטמעה בבתי הספרהכנת דוחות ביצוע למ .11.11

 ההטמעה תהליך תיעוד .12

פירוט המורים שהשתתפו, נושאי  לרבות ,מידעהמערכת  באמצעות הטמעה תהליך תיעוד .12.1

 וכו'ההטמעה 

 הטמעה יחידת 1 כל של הטמעה ביצוע בסיום ההטמעה, תהליך את לתעד עליך .12.2

 דיווח .13

 למנגנוני בהתאם ,ושוטף קבוע בסיסי על יבוצע ,החינוך משרדב השירות למקבל דיווח .13.1

 שנקבעו הדיווח

 הדיווח למנגנוני בהתאם ,ושוטף קבוע בסיסי על יבוצע, החינוך משרד למטה דיווח .13.2

 שנקבעו

 בקרה .14

 העבודה בתכנית הכתוב בין סטייה שאין, ולוודא שוטףו קבוע בסיסי על בקרה לבצע יש .14.1

 מידי באופן עדכןל יש ,סטייה של מקרה בכל. בשטח שלה היישום לבין, שנתית האישית

 הדיווח למנגנוני בהתאם, במשרד החינוך השירות מקבלאת ו הפרויקט מנהל את

 לעדכן את תכנית העבודה אישית שנתית עליךהצורך  תבמיד. שנקבעו

 ישבץ הפרויקט מנהל, שובצת בו במקום העבודה תכנית את ליישם יהיה ניתן ולא במידה .14.2

 מקצועיתה היחידה לדרישת בהתאם, אחר במקום אותף

  

https://www.ariel.ac.il/projects/tzmm/MinistryofEducationMulti/
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 זמנים לוח .15

מס' 

 סודר
 לוח זמנים גורם אחראי פעולה

 לפעילות היערכות  .1

ימים מיום  2עד  עובד  השירות מקבל עם התנעה פגישת קיום
 קליטת העובד 

  צרכים מיפוי  .2

תוכניות להטמעת  נדרשים צרכים מיפוי
 לימוד, תכנים וחומרי למידה

ימים מיום  2עד  עובד
 קליטת העובד 

 שנתית אישית עבודה תכנית נתהכ  .3

ימים מיום  2עד  עובד  שנתית אישית עבודה תכנית הכנת
 קליטת העובד 

 שנתית אישית העבודה תכנית אישור  .4

 ,אישית שנתית העבודה תכנית אישור
 במשרד החינוך השירות מקבל על ידי

ימים מיום  2עד  מקבל שירות
 קליטת העובד 

 ,שנתית אישית העבודה תכנית אישור  .5
 מנהל הפרויקט על ידי

ימים מיום  2עד  הפרויקט מנהל
 קליטת העובד

 יישום, תיעוד, דיווח ובקרה של תהליך הטמעה  .6

הטמעת תוכניות לימוד, תכנים וחומרי 
למידה בתחומי הטכנולוגיה והמדעים, 

 ליישום מעשי במערכת החינוך

 שוטף  עובד

 שוטף  עובד ההטמעה תהליך תיעוד

 שוטף  עובד החינוך במשרד השירות למקבל דיווח

 בין סטייה שאיןבקרה שוטפת ובדיקה 
 האישית העבודה בתכנית הכתוב
 בשטח שלה היישום לבין, שנתית

 שוטף  עובד
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 לעובד מידע דף

 רשאי אינך כי ולהדגיש להבהיר אבקש, זכויותיך מלוא על כל אותך לידע נועד זה מידע דף

 זה בדף שיפורטו ותמהזכוי זכות על לותר

 את לשלם ומתחייבת ישראל במדינת העבודה דיני את ליישם מקפידה אריאל אוניברסיטת

 במדינת העובדים של העסקתם תנאי את המסדירים המגן חוקי על יתרה הקפדה תוך שכרך

. במשק העובדים לכלל הרחבה צו ניתן לגביהם כלליים קיבוציים הסכמים לרבות, ישראל

 עבודה והסכמי הרחב צווי דין כל, אחרת מגן חקיקת וכל, ההעסקה חוקי י"עפ ללפעו זה בכלל

 . קיבוציים

 ביטוח או גמל קופת, פנסיה בקרן, פנסיוני ביטוח לך נבצע הראשון עבודתם מיום החל

 תפריש( המעסיק) אריאל אוניברסיטת. ידך על שיבחר פיננסי בגוף( ביניהם שילוב או) מנהלים

)כולל  תגמולים בגין בפועל מהשכר 6.5% לפחות - הפנסיוני הביטוח בגין הבאים הסכומים את

הפרשות לאובדן כושר עבודה במקרה של בחירה בפוליסת מנהלים ובכל מקרה סכום 

, (מהשכר בפועל 7.5%וסכום ההפרשות הכולל לא יעלה על  5%ההפרשה לגמל לא יפחת מ 

 8.333% גם תפריש אריאל אוניברסיטת ,תגמולים בגין 6% חשבונו על יפריש( העובד) ה/את

 לסוג זה סכום תפריש אריאל אוניברסיטת כי בזאת מובהר הפיצויים לעניין. פיצויים בגין

 בביטוח זה סכום נשאיר וכן( מרכזית פיצויים לקרן לא דהיינו) העובד שבחר הפנסיוני הביטוח

 מכל או משנה פחות עבד או פוטר לא העובד אם גם דהיינו, )מקרה בכל בחרת בו הפנסיוני

 (.העובד בקופת ישאר פיצויים בגין שהופרש הסכום. אחרת סיבה

 : הבאים לדברים זכאי הינך

 . בעבודה שנה של ותק לאחר, כחוק הבראה לדמי •

 להודיע עליך. רפואי אישור כנגד יבוצע מחלה ימי תשלום. לחוק בהתאם מחלה לימי •

 .רפואיים אישורים ולהביא מחלה מחמת היעדרות על לאוניברסיטה

  בפועל עבודתו להיקף בהתאם שנתית חופשה חוק הוראות פי על שנתית לחופשה •

  בפועל עבודה ימי בגין ההרחבה בצו לקבוע בהתאם וממנה לעבודה נסיעה הוצאות להחזר •

 .בעבודה חודשים שלושה של ותק לאחר, כחוק חגים דמי לתשלום •

 

 במקום, חופשה כדמי משכרך 4% לך ישולם, הבשנ ימים 75 -מ פחות תועסק בו מקרה בכל

 גמל קופת, פנסיה קרן הוקמה לא עוד כל, ישירות יבוצע התשלום. לך המגיעים החופשה ימי

 .מנהלים ביטוח או

 

 ל"הנ מהזכויות זכות על לותר רשאי אינך כי יובהר


