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 ד"בס

 

 הכרת הטוב

 

 

ל ההנחיה והעצות הטובות שנתן ע ,ר אבי רוזנפלד"ד, ברצוננו להודות למנחה היקר שלנו, ראשית

עזרת לנו למקד את הפרויקט ולהוציא אל הפועל מערכת חיה ונושמת אשר משתמשים בה  :לנו

 !ועל כך אנחנו מודים לך, באופן שוטף במערך להעסקת סטודנטים

 

ל וראש אגף כספים "משנה למנכלובפרט , אנשי מדור שכר ואגף הכספיםרוצים להודות לאנו 

 !על הסיוע לאורך כל הדרך ,אני עזיזא 'גבמנהלת מחלקת שכר ולמר חיים בש ט "בבג

 !מענה לכל שאלהמתן על ריכוז הפרויקטים ומר מאיר לוי תודה ל

 'גבתודה מיוחדת ל. אלן שטולמן 'פרופתודה לסגל המחלקה להנדסת תעשייה וניהול ובראשם 

 !(של המחלקה" אמא"או ליתר דיוק ה)מזכירת המחלקה , 'אריאלה ברקוביץ

 !לסיים את הפרויקטעודדו אותנו וסייעו לנו , אשר תמכו בנו לנשותינו ולמשפחותינותודה 

 

 !שזיכה אותנו ללמוד במכון לב ולהוציא את הפרויקט הזה לפועל בורא עולםברכות והודאות ל
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 תקציר .1

מטרת הפרויקט הינה למחשב ולייעל את התהליכים השונים שמתבצעים במסגרת המערך 

עד היום כל התהליכים התבצעו בצורה ידנית על . ס הגבוה לטכנולוגיה"בביה להעסקת סטודנטים

תהליך ההעסקה היה מסורבל . ולא התקיים מעקב מסודר אחר כל הנתונים באופן מרוכז, גבי נייר

 . וקרו תקלות רבות ,צטברו כמויות אדירות של טפסים וניירותהובנוסף , ונמשך זמן רב

. וזוהו הנקודות הטעונות שיפור, ניתוח יסודי של המצב הקיים בוצעבמסגרת הפרויקט 

. ולעבור לשיטת עבודה של משרד ללא נייר, הוחלט להעביר את כל התהליכים לביצוע במחשב

. נוצרה זרימה יותר יעילה ומהירה של השלבים בתהליךהתהליכים נבנו מחדש באופן משופר ו

מומשו הרכיבים השונים ובוצעו  .רושות להפעלתהבוצע אפיון למערכת מידע והוקמו התשתיות הד

 .באופן שוטף ומשמשת כיוםהמערכת הותקנה . קות מקיפותבדי

 :רכיבי הפרויקטמ

 זיהוי החולשות של המצב הקיים 

 הגדרת הדרישות עבור המערכת החדשה 

 חדשה וביצוע אפיון מקיף קביעת שיטת עבודה 

  מידע לריכוז כלל נתוני ההעסקה מערכתהקמת: 

o פרטים אודות המועסקים הכולל בבסיס נתוניםוז נתוני ההעסקה ריכ , 

 תנאי ההעסקה ועוד, מחלקה מעסיקה ,סוג המשרה

o  מקוון עבור בקשה להעסקת עובד חדשיצירת טופס 

  לשיטה ללא נייר ומעברשיפור תהליך הפקה וחתימת חוזי העסקה: 

o  אוטומטימיזוג  דייל עוטפסים נלווים הפקה אוטומטית של חוזים 

o הממוניםעל ידי חתימה דיגיטלית , קיצור משך סבב האישורים 

o המועסקיםעל ידי ל לחתימה "הפצה אוטומטית של חוזים בדוא 

o ל ואחסון בארכיון דיגיטלי"ם בדואקבלת חוזים חתומי 

 מערכתוהכנת תיעוד לרכיבי ה ביצוע בדיקות מקיפות 

  והדרכת המשתמשיםהטמעת שיטת העבודה החדשה במחלקה 

 שינויים ושיפורים, באופן שוטף תחזוקה  

 .והמערכת פועלת בהצלחה מזה חצי שנה, כל המרכיבים הללו בוצעו והוכנסו לשימוש

חלו שיפורים , בעקבות כך .והחליפה לחלוטין את השיטה הישנה, שיטת העבודה החדשה הוטמעה

התהליכים התייעלו באופן משמעותי ומתבצעים . רבים ביכולות הניהול והמעקב של רכז ההעסקה

השיפור מורגש על ידי כלל המעורבים . יותר מדויקת וללא אובדן מידע, כעת בצורה יותר מהירה

 ודנטיםהעסקת סטרכז , הסטודנטים המועסקים, המחלקות המעסיקות: בתהליכי ההעסקה

 . וראשי מחלקת השכר
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 (Abstract)תקציר באנגלית  .2

The goal of this project is to computerize and improve the efficiency of the 

processes that take place in the Student Employment Department of the Jerusalem 

College of Technology. Until now, all the processes were executed manually on 

paper, and there was no central tracking of the data. The employment process was 

cumbersome and time-consuming, large amounts of documents and forms were 

accumulated, and there were many mistakes. 

The project included an in-depth analysis of the current situation and 

identification of the elements that needed to be improved. A decision was made to 

transfer all the processes to be carried out on computer, and to implement a paperless 

office solution. All processes were redesigned and improved, and a faster and more 

efficient workflow was adopted. A new information system was designed, and the 

necessary infrastructure was put in place. The various components were implemented 

and extensive testing was performed. The system was installed and is now being used 

on a regular basis. 

 

Project components: 

 Identification of current situation weaknesses 

 Definition of requirements for new system 

 Design and establishment of new working methods 

 Creation of an information system for employment data: 

o Storing data in database that includes details regarding the 

employees, position type, employer, etc. 

o Preparation of online form for employment request 

 Improvement of contract preparation and switch to paperless office: 

o Automatic production of contracts and forms. 

o Shortening of approval process, establishment of digital signature 

o Automatic distribution of contracts to employees through e-mail 

o Receiving of signed contracts and storing in digital archive 
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 Comprehensive testing and documenting of system 

 Installation of new system and methods, training for users 

 Maintenance on a regular basis, changes and improvements  

All these elements were created and put into place, and the system has been up 

and running for the past six months. The new working methods have been set in 

motion, and have fully replaced the old ones. As a result, many improvements have 

taken place in the ability of the employment coordinator to track and control. The 

processes have been improved substantially, and are now performed faster, more 

accurately and without loss of information. The change is felt by all those who are 

involved in the employment process: The employing departments, employees, 

employment coordinator and the heads of the wages department. 
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 מבוא .3

 רקע .3.1

המשלב , גבוהההינו מוסד אקדמי להשכלה ( ט"בג) לטכנולוגיה בירושלים הגבוהבית הספר 

לימודים אקדמיים יישומיים עם לימודי תורה במתכונת ישיבה גבוהה לבנים ובמתכונת מדרשה 

  .ט הכרה מלאה מהמועצה להשכלה גבוהה של מדינת ישראל"לבג. לבנות

מתוך  ט בא לידי ביטוי בשילוב לימודי בית מדרש עם לימודים אקדמיים"ייחודו של בג

ט להכשיר תלמידים "מטרת בג. השקפת עולם הרואה תורה ומדע כמשלימים אחד את השני

בהם יוכלו להתפרנס בצורה , מקצועות מעשיים וטכנולוגייםל המשלבים בין שני עולמות אלו

 .מכובדת

 :ט"קבעו לעצמם שלושה אתגרים עם הקמת בג, ל"זאב לב ז' ובראשם פרופ, הוגי הרעיון

 ערכית אשר תתרום לעיצוב דמותה החברתית והתעשייתית של  לטפח מנהיגות

 .מדינת ישראל

 תוך התעלות מתמדת , לחנך תלמידים לדרך חיים המשלבת תורה עם דרך ארץ

 .מבחינה רוחנית

 להכשיר מהנדסים ומנהלים בני תורה שישתלבו בתעשייה בישראל. 

יה בירושלים תפקיד ממלא בית הספר הגבוה לטכנולוג, עם היווסדו, ט"תשכהחל משנת 

וזאת תוך קביעת , הטכנולוגית והתעשייתית של מדינת ישראל, עלאת רמתה המדעיתהמרכזי ב

 .אמות מידה מוסריות המנחות והמאפיינות את תלמידיו ואת בוגריו

כאשר גברים ונשים , בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים פועלים ארבעה מכונים

בכל אחת ממסגרות  יםת זהות הלימודים האקדמיוכניוות אריםהת. לומדים בקמפוסים נפרדים

 :הלימודים

  בשילוב לימודי תורה במתכונת ישיבה גבוהה, לגברים, בירושלים -מכון לב. 

  קודםלימודים אקדמיים לגברים בעלי רקע תורני , בירושלים -מכון נוה. 

  לנשים בשילוב מדרשה תורנית, בירושלים -מכון טל. 

  לבוגרות בית יעקב בשילוב סמינר, ברמת גן -מכון לוסטיג. 

לתואר , (באחוזים שווים)סטודנטים וסטודנטיות  5,000-ט כ"ב לומדים בבג"בשנת תשע 

לומדים לקראת תואר  3,179מתוכם . שנת השלמה ומכינה קדם אקדמית, תואר שני, ראשון

 ים לקראת תוארלומדים מקצועות הנדסה ומדע (61%)סטודנטים  1,925כאשר , ראשון ושני

B.Sc.  ו-M.Sc ,לומדים מקצועות ניהול לקראת תואר (39%)סטודנטים  1254-ו B.A. ו-MBA . 
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יגיע , 2017כי עם תום החומש הנוכחי בשנת , בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים צופה 

י מספר הסטודנטים בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים הלומדים לקראת תואר ראשון ושנ

 .סטודנטים בתחומי ההנדסה והמדעים 3,000-יותר מם מתוכאשר כ 5,000-ל

 של מחלקת שכר מבנה ארגוני .3.2

 

 המערך להעסקת סטודנטים .3.3

בזמן הלימודים מוצעים לסטודנטים בכל הקמפוסים מגוון משרות סטודנטים בתוך כותלי 

מועסקים מאות במסגרת זו . בית הספר על מנת לאפשר להם הכנסה נוחה במקביל ללימודיהם

ועד , תרגול ותגבור, ממתן שיעורי עזר, רבות של סטודנטים וסטודנטיות במגוון רחב של תפקידים

 .שמירה ועבודות משרדיות

  

נח ' פרופ -נשיא 
 פיקארד-דנא

 מר  -ל "מנכ
 שי גלבוע

   -ל "משנה למנכ
 ,מר חיים בש

 מנהל אגף כספים 

 -אני עזיזא ' גב
מנהלת מחלקת 

 שכר

 -אהובה נקי ' גב
 חשבת שכר

רכז העסקת 
 סטודנטים

מנהל  -מר רמי כהן 
 מחלקת תקציבים

  -מר משה אסבג 
מנהל מחלקת 

 חשבות

  -ל "סמנכ
 גיתית אליצור  ' גב

מנהלת משאבי 
 אנוש

' פרופ -רקטור 
 מנחם שטיינר
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 נושאי הפרויקט .3.4

תהליכי העבודה הינם  .ט"בבג הסטודנטים להעסקת הקשור בכל רבות בעיות ישנן, כיום

, כמו כן. רוב העבודה מתבצעת בצורה ידנית לחלוטין. מסורבלים ואינם מוגדרים בצורה ברורה

: כגון, תקלות רבותקרו כתוצאה מכך . תקיים מעקב מסודר אחר כל הנתונים באופן מרוכזמלא 

 .סים וניירותדירות של טפהצטברו כמויות א, בנוסף .בהעסקהאובדן מידע ועיכובים , חוסר דיוק

 לפני טפסים ושאר חוזה על חתימה המחייב, חדש העסקה נוהל נקבע האחרונה בשנה

 לעובד הדרישה מרגע גדול עיכובל הוא גם מוביל אך, רבים יתרונות זה לנוהל. ההעסקה תחילת

 .בפועל לאישורו ועד

להעסקת מטרת הפרויקט הינה למחשב ולייעל את התהליכים שמתבצעים במסגרת המערך 

ותאפשר לרכז  נתוני ההעסקהתוקם מערכת מידע אשר תרכז את כל  לשם כך. סטודנטים

 יתבצע מעבר. הנתונים ובקרה עלויכולת מעקב , ההעסקה שליטה מלאה בתהליכים המתרחשים

. אשר במסגרתה יישמרו כל הטפסים והחוזים בארכיון דיגיטלי, לשיטת עבודה של משרד ללא נייר

כלים  ייבנו, כמו כן .וחיסכון בעלויות זירוז התהליכיםלשם  יעברו ייעול ושיפורתהליכי ההעסקה 

 .המסייעים לרכז ההעסקה בעבודתו השוטפת אוטומטיים

 השערת המחקר .3.5

 כוחסי, יובילו לייעול ושיפור התהליכיםמעבר לשיטת עבודה ללא נייר קמת מערכת מידע וה

 .דעטעויות ואובדן של מי ומנעוי, לארגון זמן וכסף

 גישות וכלים .3.6

  משרד ללא נייר גישת(Paperless Office) – ביצוע העברת כלל התהליכים או רובם ל

על ידי יישום גישה זו מרוויחים שיפור בזרימת . בצורה שאינה מצריכה שימוש בנייר

וכן שיפור  ,תרומה לאיכות הסביבהו רחיסכון בניי, והפחתת הסרבול התהליכים

 .ביכולת איתור מסמכים ויצירת גיבויים

 חתימה דיגיטלית (Digital Signature) –  כחלק ממעבר למשרד ללא נייר נדרש פיתרון

יש . המאפשר חתימה על מסמכים באופן דיגיטלי כתחליף לחתימה ידנית בכתב יד

 .בטח וקביל מבחינה משפטיתלהבטיח שהפתרון הינו מאו
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  מיזוג דואר(Mail Merge) –  כלי זה מאפשר יצירת מסמכים אישיים המבוססים על

, בתבנית משולבים שדות מיזוג אשר מקושרים לשדות במסד הנתונים. תבנית קבועה

עבור כל רשומה במסד הנתונים מסמך ייחודי המכיל את  מיוצרובלחיצת כפתור 

  .הנתונים מאותה רשומה

  כלי ניהול מסדי נתונים(Microsoft Access ) ושאילתותSQL –  נתונים של למסדי כלי

בין . מאפשר פיתוח מהיר ופשוט של בסיסי נתונים Accessהמכונה  Microsoftחברת 

לשליפת נתונים על פי  SQLשאילתות , השאר ניתן ליצור טבלאות המכילות נתונים

 .ודוחות, ממשק משתמש, קריטריונים מסוימים

  שפת תכנותVBA (Visual Basic for Applications) – יישומי כחלק מMicrosoft 

Office  משולבת סביבת פיתוח המבוססת על שפתVisual Basic (VB),  המאפשרת

כן להפעיל ו ,לכתוב רכיבי תוכנה על מנת להרחיב את הפונקציונאליות של היישומים

 .קיימות ביישומיםכבר באופן אוטומטי פונקציות ש

 

 מבנה הפרויקט .3.7

 ט והמערך להעסקת סטודנטים"אודות בג רקע 

 בתהליך ההעסקה של סטודנט תיאור המצב הקיים 

 הגדרת הדרישותו במצב הקיים בעיותזיהוי ה 

 ייעול ושיפור תהליכי ההעסקה 

 אפיון וניתוח מערכת מידע 

  מערכת מידעבניית 

  תיעודהכנת ו רכיבי המערכתבדיקת 

 הטמעת המערכת והדרכת המשתמשים 

  יים ושיפוריםשינו –תחזוקה 
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 רקע תיאורטי .4

 משרד ללא נייר .4.1

של משרד המתנהל כולו בצורה דיגיטלית ללא שימוש  העתידיחלום רבות דובר ונכתב על ה

כיום חלום זה נראה קרוב מתמיד לאור ההתקדמות העצומה בטכנולוגיות אחסון . בנייר כלל

, עם זאת .מידע דיגיטליושיטות עבודה המבוססות על , ארגונית-תקשורת פנים וחוץ, ושיתוף מידע

לפחות בעתיד הנראה הנייר ימשיך ללוות אותנו , צעדים הרבים שנעשו לכיוון זההנראה שעל אף 

 .לעין

מתאפשר להתבסס  מסגרות רבותהוביל לכך שבאינטרנט מחשבים ובהשימוש הנרחב ב

: חומרי הלימוד עוברים בהדרגה לקבצים, למשלבמוסדות לימוד  .מלכתחילה על עבודה ללא נייר

אפילו ההגשה של תרגילים ועבודות מתבצע בהרבה . דפי תרגילים ועבודות, סיכומים, ספרים

, מוסדות להשכלה גבוההעיקר זה נכון ב. במערכות למידה מתוקשבותל או "מקומות דרך הדוא

אולם גם בבתי ספר , לתלמידים רבים יש מחשב נייד או גישה נוחה למעבדות מחשביםאשר בהן 

 .יש התקדמות לכיוון זה

התקשורת בין העובדים מתבצעת . שינוי משמעותי בתחום זהיש גם כן ובתי עסק במשרדים 

כך . מסמכים על גבי נייריש צורך לשלוח  מסוימיםורק במקרים , לרוב באמצעות דואר אלקטרוני

שבו אין בימינו קשה לדמיין מקום עבודה . גם בעבודה מול גורמים חיצוניים כמו לקוחות וספקים

רוב המסמכים מתויקים בארכיונים . למחשב בעת הצורךלעובד מחשב אישי או לכל הפחות גישה 

ים את המקור זה אם שומר. גם כאשר המקור היה מודפס הוא נסרק לקובץ ומושלךו, דיגיטליים

 .גיבויכבדרך כלל רק 

אולם מן הסתם . ההימנעות משימוש בנייר חוסכת עצים ומובילה לשיפור באיכות הסביבה

בדרך כלל החלטות מסוג זה מתקבלות על . זהו אינו השיקול העיקרי כאשר מדובר בחברה או עסק

כתוצאה ממעבר  שיושגו לחשב את החיסכון בנייר ודי ניתןובמקרה זה , שיקולים כלכלייםבסיס 

 .לשיטת עבודה דיגיטלית

. הינו בעניין החתימה ם מודפסיםאחד האתגרים העיקריים בניסיון להיפטר ממסמכי

חתימה ידנית בכתב יד ולעיתים גם בהרבה מקרים האמינות של טפסים וחוזים מבוססת על 

נדרש , ללא הדפסהלמדיה דיגיטלית כדי לאפשר העברה של מסמכים מסוג זה . באמצעות חותמת

בסיום . ללא חשש לזיופיםלפתח טכנולוגיה המאפשרת לחתום על המסמך בצורה דיגיטלית 

ישנה בצורה רחבה משום שמטבע הדברים  שיטה זויידרש תהליך מקיף להטמעת הפיתוח 

 .התנגדות בקרב הציבור הרחב להסתמך על טכנולוגיה בנושאים רגישים מעין אלו
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 מאמריםסקירת  .4.2

חתימה "ו( Paperless Office" )משרד ללא נייר"הספרות מתמקדת בנושאים סקירת 

 :(Digital Signature) "דיגיטלית

Is the dream of an entirely paperless office becoming a reality? It seems that 

there is much progress in that direction, but not as much as had been expected in the 

past: "As alluring as it may have sounded, the paperless office was one of the greatest 

hoaxes of the 20
th

 century… The promise was that technology would make paper-

based records obsolete."
1
 

Surprisingly, paper consumption has actually grown over the past few decades
2
, 

contrary to popular belief. "If anything, the technologies unleashed in recent years 

have made it effortless to generate paper. The multifunction printer – which scans, 

copies, collates, and e-mails – is the hottest thing in office technology."
3
 

Will the paperless dream be considered a reality only when there is no paper in 

use whatsoever? Or is some use of paper considered acceptable? It is hard to imagine 

an organization that uses no paper at all, and it is assumed that "even practices 

implementing all available information technology will still not be completely 

paperless. 'Practically paperless' is probably a more accurate description of the 

ultimate electronic practice."
4
 In certain types of organizations it is more likely that 

both computers and paper will co-exist: "Information technology is gradually being 

considered a valuable ally. However, this is not to suggest that paper has been or will 

eventually be completely abandoned."
5
 

Either way there is a definite need to decrease the reliance on paper at least to 

some extent: "The explosive consumption of paper in the office has highlighted the 

need, if not for a paperless office, then at least for a 'less-paper' office."
6
 In a survey 

that was conducted it has been found that large organizations lose one document every 

                                                 

1 (Connolly, 2005) 
2 (Liu & Stork, 2000) 
3 (Connolly, 2005) 
4 (Pieper, 2005) 
5 (Vezyridis, Timmons, & Wharrad, 2011) 
6 (Liu & Stork, 2000) 
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12 seconds, 3% of all documents are incorrectly filed, 7.5% of documents are lost 

forever, and the average executive spends three hours per week hunting for 

mislabeled, misfiled or lost documents.
7
 

What stands in the way of implementing a paper-free office? Some of the 

reasons that it has not yet become standard practice are "a lack of standards for 

managing electronic information, a lack of common tools, and little or no training 

around general document management."
8
 Organizations that are interested in making 

the switch to Electronic Records Management (ERM) must prepare their employees 

for the major change that is involved, and ensure that they have the right tools and 

standards in place before they proceed. 

There is a natural tendency to resist change, especially among employees who 

have become accustomed to working in a certain way for many years. In many cases 

they are skeptical about whether the change is feasible, or if it will actually have 

positive effects. In a case study conducted at a large organization it was found that by 

creating a positive atmosphere surrounding the adoption of paperless information 

systems and supplying proof of its advantages, "staff attitudes within the department 

were broadly positive about the potential… to deliver efficiencies (e.g., improved 

workflow within the department, reduced reliance on paper-based systems)."
9
 

Even before considering ERM, an organization can significantly reduce its use 

of paper by improving its employees printing habits. "Personally, I think it was the 

networked laser printer that did us in. Ream after ream of bleached white paper 

waiting to print a seemingly endless number of crisp, clean copies… The average U.S. 

office worker prints 10,000 pages every year, for a nationwide total of 8 million tons. 

One tree produces 16.67 reams of paper. That means it takes 178 million trees to 

produce office paper for just one year."
10

 

Some organizations mistakenly believe that there is no feasible alternative to 

their specific needs. "Those companies that have not yet found their solution have 

                                                 

7 (Liu & Stork, 2000) 
8 (Medina & Fenner, 2005) 
9 (Waterson, Glenn, & Eason, 2012) 
10

 (Costa, 2008)  
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been misled to feel that achieving a paperless environment is nearly impossible... In 

truth, many organizations have already reached this promised land. And the benefits – 

including elimination of paper, cost savings, greater operational efficiency, rapid 

technology, and ROI – are vast and real."
11

 

A case study performed at a large organization between the years 2006 and 

2011, lists the various benefits that were achieved by implementing a paperless 

software solution that is based on a central information system: Greater precision, 

greater systematicity in information for management purposes, reduced personnel 

costs, reductions in costs for facilities, equipment and material supplies, improved 

service, improved working conditions, and the capacity to increase the volume of 

activity with no extra expenditure.
12

  

There are risks involved in going paperless: "By relying on electronic 

documentation for vital business areas such as agreements, audit records, and 

regulatory reporting, organizations leave themselves open to fraud and malpractice 

claims because electronic documents are easy to change."
13

 Therefore, in order to 

adopt a paperless methodology it is necessary in many cases to supply a solution for 

digital signatures. 

A digital or electronic signature must generally fulfill the following 

requirements: "It makes a reference exclusively to the signer; it allows the signer's 

identification; it was created by means which the signer can keep exclusively under 

his control and is linked to the data to which he refers to thus any further data 

modification can be detected."
14

 

The first step involved in developing a platform for digital signatures is creating 

a standard. In order to create a widely-accepted standard, which is essential to 

widespread adoption of this technology, the Organization for the Advancement of 

Structured Information Standards (Oasis) is developing the Digital Signature Services 

(DSS) standard. "The Oasis DSS technical committee (TC) has brought together 

                                                 

11 (Murphy, 2010) 
12

 (Caldeiraa, Serranob, Quaresmab, Pedron, & Romão, 2012)  
13 (Pope & Cruellas, 2006) 
14 (Rudareanu, Fainisi, Bratu, Ilie, & Mutulescu, 2011) 
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representatives from RSA, IBM, BEA Systems, Entrust, Surety, and Cybertrust to 

develop the draft standard."
15

 

Another risk that is involved is loss of digital data as a result of a technical 

malfunction or human error. Therefore it is crucial to periodically back-up all of the 

data on a reliable form of data storage. It is highly suggested to keep the back-up in a 

different location than the original data to limit the chances of having both lost due to 

theft or various disasters.
16 

  

                                                 

15 (Pope & Cruellas, 2006) 
16 (Gates & Urquhart, 2007) 
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 תיאור המצב הקיים .5

 תיאור כללי .5.1

למגוון , קיים צורך תמידי בהעסקת סטודנטים, לטכנולוגיה בירושליםבבית הספר הגבוה 

סטודנטים  500-במסגרת המערך להעסקת סטודנטים מועסקים יותר מ .רחב מאוד של משרות

בחמשת הקמפוסים מחלקות שונות  40עבור העבודה מתבצעת . בשנה במגוון רחב של תפקידים

-עבדו הסטודנטים בסך הכול במשך כ 2011נת בש. רמת גן ובני ברק, של בית הספר בירושלים

  .ח"מיליון ש 2.5וקיבלו משכורות בסדר גודל של , שעות עבודה 75,000

: דוגמאות למשרות מנהלתיות .מנהלי ואקדמי: עיקריים סוגיםהמשרות מתחלקות לשני 

תיוק שוברי תשלום במחלקת , החלפת הספרן בספרייה, רה היקפית של המכון מטעמי ביטחוןשמי

בדיקת תרגילים : אקדמיות למשרותדוגמאות  .'כנסים וכו, ייצוג המכון בימים פתוחים, חשבונות

העברת תרגולים , טים מתקשיםמתן שיעורי עזר פרטניים לסטודנ, עבור מרצה בקורס

 .ליים בכיתות ועודאפרונט

 :ממספר סיבות, י סטודנטים"קבוע ע ישות באופןאומ, ל סוגי העבודות שפרטנו לעילכ

מכיר את הנפשות הפועלות ואת דפוסי ההתנהגות , הסטודנט כבר נמצא במכון .א

 .המקובלים

 עובדי בהעסקת ולא השוטפות בעבודות תלמידים בשילוב רבה חשיבות רואה ט"בג .ב

 תחושת לסטודנט ניתנת התלמידים עבודות שדרך הבנה מתוך, אדם כוח חברת

 .מכובד כלכלי סיוע וכן בעשייה ותפותש

עלה הצורך להקים גוף שיטפל בהעסקה " עובד-סטודנט"מכיוון שנוצר מעמד מיוחד של 

. עובדים קבועים עסקתמה שונה באופן מהותי שהעסקתםמכיוון , השוטפת של הסטודנטים

הגוף אחראי  .לסיום התפקידהחל מקליטת העובד ועד  ,הטיפול מלווה את כל תקופת ההעסקה

הגוף כפוף  .ר"מבח ,לוסטיג ,דעת ,טל ,נווה ,בל: ט"לטפל בכל הסטודנטים העובדים בכל מכוני בג

 :אחריות הגוף כוללת בין השאר .למחלקת שכר באגף כספים

 הכנת טפסים מתאימים, מול הרשויות" עובד"הסדר מעמד קליטה ו 

 (פצתםהכנת משכורות וה) ניהול שוטף של מערכת השכר לסטודנטים 

 יחסי עובד מעביד, בעיות משמעת: טיפול פרטני בסטודנטים העובדים 

 פרישה והשמה, ובדים בנושאי פנסיהמקור ידע לע 

 המחלקות המעסיקות עבורקרה תקציבית ב 

 הגשת דוחות רבעוניים להנהלה 
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 תהליך ההעסקה .5.2

 :תבצע כךה תהליך ההעסקה, נכון לתחילת הפרויקט

 .עולה צורך מהשטח להעסקת עובד .1

שולט  :לדוגמא)המעסיק מחפש ברחבי הקמפוס סטודנט שעונה לדרישות המשרה  .2

 (כך יוכל להעביר שיעורי עזר למתקשים, היטב בקורס הנלמד

 טופס פרטי חשבון בנקו (101טופס )כרטיס עובד המעסיק מחתים את העובד על  .3

 העובד ממלא טופס דיווח שעות ומחתים את המעסיק בסוף החודש .4

 ם למזכירת המחלקה לאישור ראש המחלקההטפסים מועברי .5

והוא מזין את פרטי , לרכז העסקת סטודנטיםמועברים  הטפסים, לאחר האישור .6

 השכר המגיע לו עבור העבודה שביצעואת ( במידה ואינם קיימים במערכת)העובד 

נחתם הסכם בין , לאחר תקופה ארוכה שבה מעמד הסטודנט העובד לא היה מוגדר

החלק העיקרי בהסכם  .והמכללות ברסיטאותילבין הנהלת האונהרצית ם הסטודנטי התאחדות

לרבות תנאי פנסיה , נהלינטים העובדים לבין עובדי הסגל המהיה הסדרת מעמדם של הסטוד

 .והגדלת התעריף עבור שעת עבודה

הכוללת , ט החליטה לשנות את שיטת ההעסקה לשיטה מחודשת יותר"הנהלת בג, בנוסף

עלה הצורך להכין , מתוך כך .הגוף התקציבי המשלםו, דיווח השעות, עובדיםבקרה על מינוי ה

 .העובד מיועד ההספציפית אלי המשרהועבור , חוזה העסקה אישי לכל עובד ועובד

ועל כל עבודה הוא , נוצר מצב שעובד יכול לעבוד במספר תפקידים ברחבי הקמפוס, כלומר

אותו חוזה צריך לעבור סבב אישורים  .אותה משרהנדרש לחתום על חוזה העסקה ספציפי עבור 

תידרש חתימה של הרקטור ועבור חוזה של אקדמית  של משרהחוזה עבור : כלומר, לפי סוג החוזה

סבב אישורים  עוברעל החוזה הוא  חותמיםלפני שהם  .ל"של המנכ תימהידרש חתמנהלית  משרה

 (.למנכל' מ)פים מנהל אגף כס וממשיך אלמנהלת מחלקת שכר אצל תחיל מש

 :כתוצאה מכך נוספו מספר שלבים לתהליך ההעסקה שתואר לעיל

 .םהמעסיק להעסיק סטודנט מסוימ בקשה ים מקבלהעסקת סטודנטרכז  .1

ומתאים את החוזה  את מסמך החוזה הסטנדרטיסטודנטים פותח  העסקתרכז  .2

 .עבור המשרה הספציפית

אישורם קבלת שרים לצורך עובר בין כל המארכז ההעסקה , לאחר הדפסת החוזה .3

פגישה עם העובד  הרכז מתאם, י כל הגורמים"אושר עהחוזה כאשר  .עבור החוזה

 .על החוזה לצורך חתימתו
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 600-כ צורך להפיק  אך תוך כדי עבודה גילה הרכז שיש, התהליך נשמע עד כה יחסית פשוט

טופס פרטי , (101טופס )כרטיס עובד טפסים הקבועים של העובדים כגון בנוסף ל, חוזים בכל שנה

 .'חשבון בנק וכו

למשל היה דיווח על  .רכז העבודות היה מקבל מידע שגוי בעיה נוספת התעוררה כאשר

הטפסים  ליחתוש החתמת הגורמים המאשריםולאחר , סטודנטית הלומדת במכון לוסטיג

טפסים להכין את כל ה והיה צורך, לומדת במכון דעת בעצםשהסטודנטית  התברר, יגללוסט

 .ולשלוח למכון הנכון מההתחלה

היה נעדר מהמשרד מסיבה מאשרים גורמים ההבעיה נוספת התעוררה כאשר אחד מ

דבר הגרם לעיכוב בהפצת , ואז כל החוזים היו ממתינים תקופה ארוכה אצל המאשר, כלשהי

 .ל להלנת שכרהחוזה ומובי

: נתקל רכז העבודות בבעיה נוספת, רוקרטיה הארוכה של מילוי הטפסיםוגם לאחר כל הבי

כאשר כל אחד מהם עובד , עובדים 500נגלה שעבור , נעשה חשבון פשוט אם .סדר וריכוז הנתונים

קים בצורה כזו שניתן שצריכים להיות מתוי לאלפי דפים אנחנו מגיעים, אחת לפחות במשרה

 .ביקורתאו  נתונים עדכוןלטובת , לשלוף את המידע מהם בכל רגע

 תיאור התהליך הקיים: 1איור 
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אצל מנהל האגף  אחת לרבעון מתקיימת. אך גם כאן לא תמו בעיות התפעול של הרכז

לאסוף  .ונתונים על העובדים והמשרותצריך להציג דוחות  ההעסקהורכז , פגישת סיכום רבעון

 .משימה לא פשוטה בכלל הינו נתונים מסודר בלי מאגריק שכזה מידע מדו

 חסרונות השיטה .5.3

 :וביניהםלשיטת העבודה שתוארה  יםחסרונות רב םישנ

 הכין חוזה באופן ידני עבור כל רכז ההעסקה נאלץ ל – עבודה סיזיפית והתרוצצות

להדפיס אותו ולגשת לכל אחד מהגורמים , אחד ממאות הסטודנטים המועסקים

עליו לתאם עם כל סטודנט כדי שיגיע , בנוסף. ר וחתימההמאשרים לקבלת אישו

בסוף (. טופס פרטי בנק, 101טופס )ספים לחתום על החוזה ועל הטפסים הנו

 .התהליך עליו לתייק את כל המסמכים בקלסרים

 כך , ל נמשך בדרך כלל מספר שבועות"כל התהליך הנ – תהליך ממושך ומסורבל

להמתין זמן רב עד שהסטודנט מקבל שמעסיק שביקש להעסיק סטודנט נאלץ 

שלבי התהליך מסורבלים ויוצרים סחבת רבה  .לעבוד בפועלאישור להתחיל 

 .במהלך הפעלתם

 מבקשת המעסיק ועד סיום  ,במהלך כל תקופת ההעסקה – אין מעקב ובקרה

אין ריכוז של הפרטים אודות הסטאטוס של כל אחד , תפקידו של הסטודנט

לא , כמו כן. והיכן הוא עומד מבחינת תהליך ההעסקה, מהסטודנטים המועסקים

ניתן לנתח באופן כללי את המצב הקיים במערך ההעסקה ולספק תמונת מצב 

 . עדכנית למקבלי ההחלטות

 קיימת סבירות , מכיוון שכל השלבים בתהליך מתבצעים באופן ידני – טעויות אנוש

הזנת הנתונים ובהכנת המסמכים אשר עשויים לגרום לעיכובים גבוהה לטעויות ב

 .ובמקרה הפחות טוב לבעיות משפטיות וחוקיות, בתהליך ההעסקה במקרה הטוב

 ם כמויות עצומות של טפסים ומסמכי יםבמרוצת הזמן מצטבר – המון ניירת

יש קושי לאתר מסמכים ויש . הדורשים התעסקות מתמדת ושטח אחסון, שונים

 .כמויות הנייר מהוות נטל כלכלי עבור הארגון, כמו כן. חשש לאובדן שלהם
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 המערכתוניתוח אפיון  .6

 הגדרת הדרישות .6.1

הקו העיקרי שהנחה אותנו בתכנון המערכת היה לבנות מחדש את התהליכים כך שיתבצעו 

תוך התערבות מינימאלית של רכז ההעסקה והגורמים האחרים , שיותר אוטומטיתבצורה כמה 

במלוא מובן , כמו כן הצבנו לנו כמטרה להגיע למצב של משרד ללא נייר. המעורבים בתהליך

 .המילה

 :המטרות הנוספות שעמדו לנגד עינינו היו

 קיצור זמנים 

 מזעור עלויות 

 ייעול ושיפור התהליכים 

 וטעויות אנוש מניעת סרבול 

 שילוב אפשרויות מעקב ובקרה 

 מתן אפשרות להפקת דוחות 

 תיאור התהליך החדש: 2איור 
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 ניתוח התהליך החדש .6.2

עבור כל אחד מהשלבים בתהליך הישן ביצענו סיעור מוחות כדי לבחון מהי הדרך 

שכל השלבים יתבצעו  הוחלט, ראשית .האופטימאלית ליישומה תוך עמידה בדרישות שהגדרנו

תהליך שדורש העברה של מידע או מסמכים  כל. ללא נייר ובאמצעות המחשב, בצורה דיגיטלית

את כל הנתונים  ירכזלהקים מאגר מידע מרכזי אשר  הוחלט, שנית .יתבצע על גבי הרשת

 מערכת תוכננה בצורה מודולארית לפיה .מתחילתו ועד סופו, הקשורים לתהליך ההעסקה

 .שכבת לוגיקה ושכבת תצוגה, שכבת נתונים: ארכיטקטורת שלוש שכבות

 נתוניםהאפיון בסיס  .6.3

הטבלאות הדרושות . השלב הראשון בהקמת בסיס נתונים הינו יצירת טבלאות הנתונים

 :עבור המערכת הינן

 סטודנטים המועסקים במכוןה – עובדים 

 בפועל המשרות שסטודנטים מועסקים בהם  – חוזים 

 ט"פרטים אישיים של כל הסטודנטים בבג – סטודנטים 

 סוגי משרות ותנאי ההעסקה – תפקידים 

 פרטי המחלקות המעסיקות – מחלקות 

כאשר הטבלאות האחרות הינן , הטבלאות המרכזיות הינן טבלאות העובדים והחוזים

ם לכל אחת מהטבלאות הגדרנו מהם השדות הדרושים ומהו טיפוס הנתוני .טבלאות תומכות

כמו בחירה מרשימה קבועה של בעת הצורך הפעלנו הגדרות מיוחדות . המתאים לכל אחד מהם

חד -לכל טבלה הגדרנו מפתח ראשי חד. לשדות שמתארים סטאטוס למשלאשר מתאימה , ערכים

ומונע כפילות של נתונים שאמורים להופיע פעם , אמצעי זיהוי ייחודיערכי המספק לכל רשומה 

 .(.ז.כמו ת)בלבד  תאח

הגומלין -כפי שניתן לראות בתרשים יחסי, היה ליצור קשרים בין הטבלאותבא ההשלב 

(ERD .)ליחיד המקשר בין -אך ישנו קשר אחד מסוג יחיד, לרבים-רוב הקשרים הינם קשרי יחיד

הסיבה לכך . כיווני כפי שמסומן על ידי החץ-זהו קשר חד. טבלת העובדים וטבלת הסטודנטים

ואילו , ט"שטבלת סטודנטים מכילה את הפרטים האישיים של כל הסטודנטים הלומדים בבגיא ה

 .ט"טבלת עובדים מכילה רק את הסטודנטים המועסקים במשרות סטודנטים בבג

ועל כן , זמנית-ט יכול להיות מועסק ביותר ממשרה אחת בו"כל סטודנט שמועסק בבג

 (ייחודי)חד ערכי -חד לכל חוזה קיים מספר חוזה. םקיימת הפרדה בין טבלת עובדים לטבלת חוזי

 .המוגדר בצורה אוטומטית על ידי בסיס הנתונים בעת הוספת חוזה חדש
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 (ERD)תרשים קשרים בין טבלאות : 3 איור

על מנת לאפשר מעקב עבור המצב של עובד ועבור המצב של חוזה הוגדרו שדות סטאטוס 

יתן לפי הערך שמופיע בשדה סטאטוס עובד נ. סטאטוס חוזה, סטאטוס עובד: לכל אחד מהם

כלומר האם הוא מאושר , לדעת מהו המצב של כל אחד מהעובדים מבחינת תהליך ההעסקה

ואם לא היכן הוא נמצא בתהליך ומהו השלב הבא שצריך להתבצע כדי להתקדם , לעבודה או לא

כך גם בנוגע לסטאטוס החוזה המעיד על המעמד של החוזה בתהליך ההעסקה של עובד  .בתהליך

האם צריך להחתים את הגורמים המאשרים או את , חוזה כבר הופק האם –במשרה מסוימת 

 :את הסטאטוס יש לבחור מתוך רשימות הערכים הבאות .המועסק וכן הלאה

 

 רשימת בחירה –סטאטוס עובד 

 להכין טפסים 

 מאושר 

 ממתין לחתימת סטודנט 

 ממתין לתיאום מס 

 

 רשימת בחירה –סטאטוס חוזה 

 להכין חוזה 

 מאושר 

  לחתימת סטודנטממתין 

 סבב אישורים 
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 מבנה הטבלאות .6.4

 )*(כוכבית  באמצעותשדה שהינו מפתח ראשי מסומן 

 

 טבלת עובדים:  1טבלה

 הערות סוג נתונים  שם שדה

 תווים 9 טקסט  *תעודת זהות

 תווים 5 טקסט חילן מספר עובד

 בחירה מרשימה טקסט טוס עובדאסט

  לא/כן מאושר לשנה חדשה

 

 

 טבלת חוזים: 2טבלה 

 הערות סוג נתונים   שם שדה

  מספור אוטומטי  *מספר חוזה

 תווים 9 טקסט תעודת זהות

 בחירה מרשימה טקסט תפקיד

 בחירה מרשימה טקסט מחלקה מעסיקה

 בחירה מרשימה טקסט טוס חוזהאסט

 

 

 טבלת מחלקות: 3טבלה 

 הערות סוג נתונים  שם שדה

  טקסט *שם מחלקה

  טקסט מנהל מחלקה

 תווים 9 טקסט סעיף תקציבי

 תבנית טקסט ל"כתובת דוא
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 טבלת תפקידים: 4טבלה 

 הערות סוג נתונים  שם שדה

  טקסט *שם תפקיד

  מספר תעריף

 בחירה מרשימה טקסט סוג חוזה

 חישוב אוטומטי מספר אחוז משרה

 

 

 סטודנטים טבלת: 5טבלה 

 הערות סוג נתונים שם שדה

 תווים 9 טקסט *תעודת זהות

  טקסט שם משפחה

  טקסט שם פרטי

  טקסט רחוב

  טקסט מספר בית

  טקסט שכונה

  טקסט יישוב

 תווים 5 טקסט מיקוד

 תבנית טקסט טלפון בית

 תבנית טקסט טלפון נייד

 תבנית טקסט ל"כתובת דוא

  לא/כן עתודאי

 בחירה מרשימה טקסט מכון

 בחירה מרשימה טקסט מחלקה

 בחירה מרשימה טקסט חוג

 בחירה מרשימה טקסט שנה

  תאריך תאריך לידה

 בחירה מרשימה טקסט מצב אישי

  מספר מספר ילדים

  תאריך תאריך נישואין

 בחירה מרשימה טקסט סוג שירות

 בחירה מרשימה טקסט פטור משירות

  



 

30 

 שאילתות .6.5

 עובדים מלאהטבלת  .6.5.1

שאילתה זו מציגה טבלה המשלבת בין הנתונים מטבלת עובדים והנתונים התואמים 

ואילו , ט"מכיוון שטבלת הסטודנטים מכילה את פרטי כל הסטודנטים בבג. מטבלת סטודנטים

שאילתה זו מאפשרת , מועסקים במשרות סטודנטטבלת עובדים מכילה רק את הסטודנטים ה

  .בצמוד לפרטיו האישייםלראות את פרטי העובד 

צורת עבודה זו מונעת כפילות אשר הייתה נוצרת אם הייתה מתבצעת העתקה של הפרטים 

וכן מונעת את  ,האישיים מטבלת הסטודנטים לטבלת העובדים בכל פעם שמועסק עובד חדש

 .הצורך לבצע עדכון כפול כאשר נתונים משתנים

 

 מלאה חוזיםטבלת   .6.5.2

כל רשומה בטבלה זו . מכל חמש הטבלאותמשלבת בין הנתונים שאילתה זו מציגה טבלה ה

 .פרטי המחלקה המעסיקה ופרטי התפקיד, פרטי החוזה, פרטיו האישיים, פרטי העובד מכילה את

הטבלה הנוצרת מכילה למעשה את כל הנתונים הקיימים במערכת ובאמצעותה ניתן לקבל עבור 

 .חוזה מסוים את כל הפרטים הרלוונטיים לגביו

את הנתונים עבור , על בסיס שאילתה זו ניתן לקבל את המידע הדרוש להפקת החוזים

 .וכל פעולה אחרת המצריכה גישה לכל המידע הקיים במערכת, הדוחות

 

 חוזים שיש להפיק .6.5.3

של ומציגה רק את הרשומות , "טבלת חוזים מלאה"שאילתה זו מבוססת על השאילתה 

היא משמשת לשם בדיקת החוזים החדשים אשר  ."הלהכין חוז"חוזים אשר נמצאים בסטאטוס 

להפקת  הנדרשיםומכילה רק את השדות , ממתינים להיות מופקים בסדרה הבאה של החוזים

 .שדותזוג החוזה באמצעות מי
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 דוח לסבב אישורים .6.5.4

ומציגה רק את הרשומות של , "טבלת חוזים מלאה"שאילתה זו מבוססת על השאילתה 

טבלה המכילה את הפרטים אשר היא מייצרת ". סבב אישורים"חוזים אשר נמצאים בסטאטוס 

 .נשלחים אל הגורמים המאשרים לקבלת אישור העסקה עבור העובדים החדשים

 

 חישוב אחוז משרה .6.5.5

נקבע  םשהשכר שלה תפקידיםאשר מחשבת את אחוז המשרה עבור , זוהי שאילתת עדכון

אשר , מסוג זה יש להציג בחוזה את אחוז המשרה עבור תפקידים .בצורה גלובלית ולא לפי שעה

היא מבצעת חישוב על פי הערך שמופיע . הגלובלי החודשי שנקבע לכל תפקיד מחושב על פי השכר

 ".אחוז משרה"את תוצאת החישוב בשדה  ומזינה" תעריף"בשדה 

 

 "סבב אישורים"טוס לאעדכון סט .6.5.6

אשר מציגה את " חוזים שיש להפיק"על פי השאילתה )אחרי שמפיקים סדרה של חוזים 

הסטאטוס יש לעדכן את , ומייצאים אותם לקבצים"( להכין חוזה"החוזים שנמצאים בסטאטוס 

שאילתה זו מבצעת פעולה זו בצורה  ".אישורים סבב"לסטאטוס " להכין חוזה"של רשומות אלו מ

 .אוטומטית לכל החוזים שהופקו

 

 "ממתין לחתימה"טוס לאעדכון סט .6.5.7

יש , שהחוזים מקבלים אישור מהגורמים המאשרים ונשלחים אל הסטודנט לחתימהאחרי 

שאילתה זו  ".ממתין לחתימה"לסטאטוס " סבב אישורים"לעדכן את הסטאטוס של חוזים אלו מ

 .ת פעולה זו בצורה אוטומטית לכל החוזים שנשלחו לסטודנטיםמבצע

 

 

 .של השאילתות ניתן לראות בנספח ו SQL את הקוד
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 המערכתמימוש  .7

 נתוניםהבסיס  .7.1

 שכבההתאפשר להתייחס לכל , מכיוון שהמערכת תוכננה באופן מודולארי ולפי שכבות

כשלב  .החלקים האחרים של המערכתהניתנת להחלפה בלי להשפיע על מערכת כיחידה עצמאית ב

. Microsoft Excelמימשנו את שכבת הנתונים על ידי הקמת בסיס נתונים פשוט בתוכנת , ראשון

הפקת  והתחלת, שר שימוש מיידי בשאר חלקי המערכתהמטרה בהקמת בסיס נתונים זה היה לאפ

 .חוזים אישיים אוטומטית

ודה תוך הקפדה על המבנה שנקבע במסגרת בנינו את הטבלאות הדרושות בתוך גיליונות עב

יתבצע בצורה חלקה ובלי צורך לבצע שינויים  הקבוע על מנת שהמעבר לבסיס הנתונים, האפיון

על מנת לקשר בין הטבלאות  Excelהשתמשנו בפונקציות של  .בשכבות האחרות של המערכת

 .ולבצע פעולות בסיסיות לעיבוד הנתונים

יצרנו את הטבלאות . Microsoft Accessבתוכנת  קבוע המשך בנינו מסד נתוניםב

במהלך העברת הנתונים התגלו מספר . וייבאנו את הנתונים מתוך בסיס הנתונים הזמני, הדרושות

עבודה על אף הניסיון להקפיד על . אשר בגינן נדרשנו לבצע טיוב נתונים, בנתונים התאמות-אי

ספר שגיאות במשך העבודה השוטפת כמו למשל התרחשו מהתברר כי  ,Excel-נכונה ומדויקת ב

 .דיוק בהזנת ערכים-או איהזנה כפולה של רשומה 

 את קישרנו ,הקבועשלהם אל תוך מסד הנתונים לאחר טיוב הנתונים וסיום הייבוא 

השינוי עבר בצורה וביצענו בדיקות כדי לוודא ש, השכבות האחרות אל שכבת הנתונים החדשה

התאפשר להמשיך ועל כן , אכן לא התרחשו תקלות במהלך ביצוע השינויהבדיקות העידו ש .חלקה

 .באופן מיידי ובאותה מתכונת שהייתה נהוגה עד אז לעבוד עם חלקי המערכת האחרים
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 ממשק המשתמש .7.2

 מסכי ניווט .7.2.1

 

 

 מסך ראשי:  4איור 

 

 

 

 מסך דוחות:  5איור 
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 עדכון פרטי עובד קיים/ הוספת עובד חדש  .7.2.2

ואילו , הטופס נפתח עם שדות ריקים" הוספת עובד חדש"כאשר בוחרים במסך הראשי 

 . הטופס נפתח כאשר בשדות מופיעים הנתונים של העובד" עריכת עובד קיים"כאשר בוחרים 

אוטומטית בהוספת עובד חדש אין צורך להזין את הפרטים האישיים מפני שהם נשלפים 

 .צריך להזין רק תעודת זהות ופרטי עובד. מהמאגר

 ".ל"שלח דוא"ו" פתח תיקייה: "בראש הטופס ישנם שני פקדים

פותח את התיקייה בארכיון שבו נמצאים קבצי הטפסים " פתח תיקייה"הכפתור 

תיוצר תיקייה חדשה עבור העובד כאשר שם , אם התיקייה לא קיימת. והמסמכים של אותו עובד

 .התיקייה הינו מספר תעודת הזהות של העובד

כאשר  Microsoft Outlookל חדשה בתוכנת "פותח הודעת דוא" ל"שלח דוא"הקישור 

 ".אל"ל של העובד מוזנת בשדה "כתובת הדוא

 .את הקוד של פקדים אלה ניתן לראות בנספח ז

  

 

 טופס פרטי עובד:  6 איור
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 עדכון פרטי חוזה קיים/ חדש  הוספת חוזה .7.2.3

ואילו , הטופס נפתח עם שדות ריקים" הוספת חוזה חדש"כאשר בוחרים במסך הראשי 

 . החוזההטופס נפתח כאשר בשדות מופיעים הנתונים של " חוזה קיים עריכת"כאשר בוחרים 

מפני  ואת פרטי העובד כאשר מוסיפים חוזה חדש אין צורך להזין את הפרטים האישיים

 .צריך להזין רק תעודת זהות ופרטי חוזה. ם נשלפים אוטומטית מהמאגרשה

  

 טופס פרטי חוזה:  7איור



 

36 

 בקשה להעסקת עובד – טופס מקוון .7.3

בשיטת העבודה הישנה מעסיק שהיה מעוניין להעסיק סטודנט לתפקיד מסוים פנה באופן 

. ואת פרטי המשרה שהוא מייעד לו של הסטודנט אישי אל רכז ההעסקה ומסר לו את הפרטים

החלטנו להקים טופס מקוון אשר בו יזין המעסיק את הפרטים , בכדי למכן את התהליך הזה

 .וכך יגיעו כל הבקשות אל רכז ההעסקה באופן מרוכז ובצורה יותר מדויקת, הללו

שבו  המבוסס על גיליון עבודה Google Docsלשם כך החלטנו להשתמש בטופס של 

הקפדנו להשתמש במספר המינימאלי של שדות שיאפשר . מרוכזים הנתונים שמוזנים אל הטופס

 :קבלת תמונה מלאה אודות הסטודנט המבוקש והמשרה המיועדת עבורו

 של הסטודנט. ז.ת 

 שם פרטי ושם משפחה 

 שם המעסיק 

 מחלקה מעסיקה 

 תפקיד 

 נימוק הצורך בהעסקה 

כבר מכיוון שפרטים אלו , דות הסטודנט והתפקידמעבר לכך אין צורך במידע נוסף או

 .קיימים במערכת ונשלפים בצורה אוטומטית בהתאם למידע שנמסר

 

 טופס מקוון להעסקת עובד:  8איור 
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38 

 

כאשר כל בקשה , בצורה מרוכזת בטבלה הבקשות שהוזנו מתקבלות על ידי רכז ההעסקה

בעת . הרכז מוודא שהנתונים הוזנו בצורה תקינה ומעביר אותם אל מסד הנתונים. מהווה רשומה

 .הצורך הרכז מבצע תיקונים קלים בנתונים על מנת שהם יהיו תקינים בעת הכנסתם למערכת

 

 הפקת חוזים אישיים .7.4

בעבר . המערכתבזכות  המרכזיים שהתקבלוזים הינו אחד השיפורים תהליך הפקת הח

נדרש הרכז להזין את הנתונים האישיים של הסטודנט ואת פרטי המשרה באופן ידני אל תוך 

זהו , כמו כן. טעויות ותקלותלוהיא פותחת פתח , זוהי עבודה מסורבלת ומתישה. החוזה ולהדפיסו

 .הפיק בכל שנהמדובר במאות רבות של חוזים שיש למפני ש תהליך שדורש זמן רב

, Microsoft Wordבתוכנת  השלב הראשון בייעול התהליך היה יצירת תבנית לחוזה

. והגדרת שדות מיזוג שיכילו את הנתונים האישיים עבור הסטודנט והמשרה שבה הוא יועסק

אשר מנוסח בצורה שונה נוצרה כאן מכיוון שיש מספר סוגים של משרות ולכל אחד מהם יש חוזה 

סוג לכאשר כל אחת מתאימה  ,לחוזים מספר תבניותסוימת אשר דרשה מאיתנו ליצור מורכבות מ

 .מסוים של משרה

 טבלת בקשות מרוכזת:  9איור
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 שדות מיזוג בתבנית החוזה:  10איור 
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 101שדות מיזוג בטופס :  11איור

. התבניתהכנסנו במיקומים המתאימים בתוך ( השדות המודגשים באפור)את שדות המיזוג 

פרטים , פרטים אישיים של הסטודנט, אשר ביניהם מספר חוזה, מדובר במספר רב של שדות

השלב הבא היה לקשר  .אודות המשרה והמחלקה המעסיקה וכן פרטים הנוגעים לתנאי ההעסקה

כדי  .מהם יקושר כל אחד ו עמודה במסדולהגדיר לאיז, את שדות המיזוג אל בסיס הנתונים

הפעלנו מסנן אשר שולף רק את הרשומות אשר , שההפקה תתבצע רק עבור חוזים שעוד לא הופקו

הפעלנו בכל חוזה סינון , מכיוון שיש כמה סוגי חוזים, בנוסף". להפיק חוזה"הסטאטוס שלהן הינו 

 .את הרשומות הרלוונטיות בלבד" סוג חוזה"אשר שולף על פי העמודה 

 והחלטנו שגם, הסטודנט למלאנוספים שעל  טפסיםים האישיים ישנם מספר בנוסף לחוז

כדי להקל עליו את המילוי ולקצר בצורה אוטומטית בהם נזין מראש את הנתונים של הסטודנט 

גם עבור . וכן בטופס פרטי בנק( כרטיס עובד) 101מדובר בטופס . את הזמן הדרוש לשם כך

 .את שדות המיזוג הדרושים על גבי הטופס במיקום המתאיםמסמכים אלו יצרנו תבנית והגדרנו 

אך יש בו מגבלה אשר מנעה מאיתנו , הינו משוכלל ביותר Wordשל  האוטומטיכלי מיזוג 

כלי התברר כי . VBAבאמצעות שפת  רכיב תוכנה להשתמש בו באופן הרגיל ודרשה פיתוח של

לשמור אותם בקבצי , ים להדפסהלשלוח את המסמכים הממוזג :אפשרויותהמיזוג מספק מספר 

Word ל מתאפשרת כטקסט "השליחה בדוא. לנמען המתאים ל"או לשלוח אותם בדוא, נפרדים

מכיוון שמדובר בחוזה אשר . PDFאבל לא כקובץ , מצורף Wordמשולב בתוך ההודעה או כקובץ 

לח דווקא חיוני ביותר שהקובץ יישהיה , צריך להישלח באופן שאינו מאפשר ביצוע שינויים

 .החוסם אפשרות של שינויים PDFבפורמט 

פיתחנו , PDFוייצוא לקבצי  בצורה אוטומטית של כל החוזיםכדי לאפשר את ביצוע המיזוג 

לקבצי מייצא ו יזוג של הנתונים מתוך מסד הנתוניםמבצע מה VBAבשפת  (קטע קוד)מאקרו 

PDF מכיל את מספר החוזה כאשר שם הקובץ, הממתינים להפקה האישיים החוזים את כל 

 .שמפעיל את המאקרו Word-הוספנו כפתור לסרגל הכלים ב (.ד הקוד מופיע בנספח)

 

 

 חוזים לייצוא מאקרו הפעלת כפתור: 12איור 
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 סבב אישורים .7.5

יש צורך לבצע , והטפסים הנלווים לחתימה על ידי הסטודנט המועסק לפני שליחת החוזים

במסגרת סבב זה ישנם מספר בעלי תפקידים שצריכים לאשר את ההעסקה של כל . סבב אישורים

 ראשית יש לקבל אישור של מנהלת מחלקת שכר וכן של מנהל אגף הכספים. אחד מהסטודנטים

ומהרקטור , ל עבור משרות בתחום המנהלי"המנכלאחר מכן יש לקבל אישור מ. (ל"משנה למנכ)

 .עבור משרות בתחום האקדמי

לאחר שרכז ההעסקה היה מדפיס את כל החוזים . בעבר תהליך זה התבצע באופן ידני 

ניח אצלו את אחד מהגורמים המאשרים לפי הסדר ומניגש למשרד של כל היה הוא , החדשים

בודק , אחד-היה הגורם המאשר עובר על החוזים אחד, כאשר היה מתפנה לכך. החוזים לחתימה

 . במידה והחליט לאשר היה חותם. את התוכן ומחליט האם לאשר או לא

. רכז ההעסקה היה חוזר לבדוק האם החוזים נחתמו ומשם היה מעבירם לגורם הבא

להפיק את החוזה מחדש  והרכז היה צריך, יתים היה הגורם המאשר מגלה טעות באחד החוזיםלע

והיה צורך , שהודפסו חוזיםה בכלת יוטעו מקרים שהתגלו אף היו. ולבצע שוב את סבב האישורים

 .לתקן את כולם ולהדפיס אותם מחדש

לעיתים מתרחש  סבב האישורים, מכיוון שבקשות העסקה מוגשות במהלך כל השנה

אף על פי כן הרכז נאלץ לבצע את התהליך . ובחלק מהמקרים מדובר רק בחוזים בודדים, קרובות

בכדי לא לעכב את ההעסקה של , ולעבור בין הגורמים המאשרים מספר רב של פעמיםהזה 

 .הסטודנטים ולאפשר להם להתחיל את עבודתם בהקדם האפשרי

 סדר ביצוע סבב אישורים: 14 איור

 אוטומטית הפקה לאחר חוזים סדרת:  13איור
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הינו לאפשר חתימה דיגיטלית על ידי הגורמים הפתרון שהחלטנו ליישם לשיפור תהליך זה 

הוחלט שבתבנית של החוזה תצורף , ט"לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של בג. המאשרים

וכדי , וקה של כל אחד מהגורמים המאשרים אשר תופיע כבר בעת הפקת החוזהחתימה סר

את אישור זה . זהל אל רכז ההעסקה לאישור החו"לאשרר את החתימה עליו לשלוח הודעה בדוא

היתרון הגדול בשיטה . תוקף לחתימה שעל גבי החוזה כדי לתתהרכז צריך לשמור יחד עם החוזה 

 .באופן ידניאחת ללא צורך לחתום על כל אחד מהם -חוזים בבתניתן לאשר מספר זו הינו ש

ומציגה את " סבב אישורים"יצרנו שאילתה השולפת את החוזים אשר נמצאים בסטאטוס  

דות שיש להציג בפני הגורם המאשר על מנת לספק לו את המידע הדרוש עבורו בבואו לאשר העמו

ביצענו מיון לפי סוג החוזה כדי לאפשר את החלוקה בין החוזים שדרוש , כמו כן. את ההעסקה

הרכז שולח הודעה המכילה את . ל לבין אלו שדורשים אישור של הרקטור"עבורם אישור של המנכ

הם . אל הגורמים המאשרים, PDFשהופקו כקבצי החוזים החדשים כל רוף בצי ,הטבלה הזו

צופים במידע המרוכז אודות החוזים החדשים ומעיינים בקבצים המצורפים כדי להחליט האם 

 .את החלטתם הם שולחים בחזרה לרכז ההעסקה והוא שומר את האישור יחד עם החוזים. לאשר

וחסך עבודה ארוכה ומתישה של , באופן זה התהליך התקצר בצורה מאוד משמעותית

כעת מתאפשר , כמו כן. חתימה על כל אחד מהחוזים על ידי כל אחד מהגורמים המאשרים

ואפילו כאשר , לגורמים המאשרים לתת את אישורם גם כאשר הם אינם נמצאים פיזית במשרד

 .ל"הם נמצאים בחו

 בקשה לאישור חוזים:  15איור
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 שליחה לסטודנט .7.6

המצורף  PDFלשלוח את החוזים אל הסטודנטים כקובץ  אין אפשרות, כפי שהוסבר לעיל

( ה הקוד מופיע בנספח) מאקרו נוסףכתבנו משום כך . באמצעות הכלים הקיימים ל"להודעת דוא

 Microsoft Outlookתוכנת ל חדשה עבור כל סטודנט ב"מייצר הודעת דואבאופן אוטומטי אשר 

כותב בו הודעה אישית לסטודנט , עם כתובתו בשדה הנמען וכתובת המחלקה המעסיקה להעתק

 :ומצרפת את הקבצים הבאים, עם שורת נושא המכילה את שמו ואת מספר החוזה

 חוזה אישי 

  101טופס 

 טופס פרטי בנק 

 מצגת הוראות לסטודנט 

בצורה אוטומטית על  ל"על מנת למנוע שליחה של דוא: בשלב זה התגלתה מורכבות נוספת

התוכנה . המגביל את השימוש בצורה זו Outlook-קיים מרכיב אבטחה ב, ידי תוכנות זדוניות

, מזהה ניסיונות שליחה של הודעות שמתבצעות מאחורי הקלעים ללא ידיעתו של המשתמש

ולאחר מכן שואלת את המשתמש האם ברצונו לאפשר את , מפעילה השהיה של חמש שניות

השהיה זו והבקשה לאישור מתבצעות עבור כל  ,כאשר יש סדרה של הודעות. ל ההודעההשליחה ש

לחיצה על תהליך זה דורש זמן רב ו, כך שאם מדובר בעשרות או מאות הודעות, אחת מההודעות

 .כל אחת מהן מדי חמש שניותלאישור כפתור 

ContextMagicשל חברת  ClickYesחיפשנו פתרון ומצאנו תוכנה פשוטה בשם 
אשר  17

באופן זה התהליך . על כפתור האישור בצורה אוטומטית בכל פעם שמסתיימת ההשהיה" לוחצת"

אך הרכז אינו נדרש להשגיח על , (בהתאם לכמות ההודעות)עדיין עשוי להימשך מספר דקות 

 .ביצוע השליחה ויכול להתפנות לעיסוקיו

בצורה אוטומטית בתיבת  ותנשמר, יחד עם הקבצים המצורפים, ל האישיות"הודעות הדוא 

ניתן לשלוח , כך שאם מתרחשת תקלה בשליחה וההודעה לא מגיעה אל הסטודנט, הדואר היוצא

נציג המחלקה , כמו כן .תהליך מחדשהבלי צורך לבצע את כל , אותה שוב בצורה מיידית

ה מקבל עותק של ההודעה על מנת ליידע אותו שהחוזה אושר ושכעת ממתינים לחתימת המעסיק

 .הסטודנט

                                                 

17   http://www.contextmagic.com/express-clickyes/ 

 חוזים לשליחת מאקרו הפעלת כפתור:  16איור
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כעת הסטודנט אינו נדרש להגיע למשרדו של רכז ההעסקה בשעות קבלת קהל כדי לחתום 

כל שעליו לעשות ברגע שהוא מקבל . בחזרהולשלוח את הטפסים בדואר רגיל על החוזה או לקבל 

 ל"ה והטפסים ולשלוח אותם בדואל האישית הוא לחתום על החוז"ההודעה לתיבת הדוא את

 . צאאת כל זאת הוא יכול כמובן לבצע מכל מקום שבו הוא נמ. לרכז ההעסקה

, מדפיס את הטפסים, הסטודנט קורא את ההוראות בגוף ההודעה ובמצגת המצורפת

( רוב הפרטים האישיים כבר משולבים בגוף החוזה והטפסים)ת הפרטים החסרים משלים א

את המקור  .זלאחר מכן הוא סורק אותם ושולח אותם בחזרה לרכ. במקומות המתאימיםחותם ו

 .הוא שומר אצלו לצורך תיעוד

  

 שניות 5השהיה במשך :  17איור

 ל אוטומטית לסטודנט"שליחת הודעת דוא:  18איור
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 הארכיון הדיגיטלי:  19איור

 תכולה של תיקייה בארכיון הדיגיטלי:  20איור

 בארכיון דיגיטליאחסון  .7.7

הרכז אינו נדרש לתייק את החוזה והמסמכים בקלסרים , בשונה ממה שהיה נהוג בעבר

כיום הרכז פשוט לוקח את הקבצים המכילים את הטפסים החתומים ומאחסן אותם . במשרדו

המייצרת ( ראה נספח ז) VBAבשפת כתבנו פונקציה פשוטה . בתוך תיקיות על גבי המחשב

כאשר . ופותחת אותה ישירות מתוך מסד הנתונים, לפי מספר תעודת הזהות עובדתיקייה לכל 

, לוחץ על כפתור הפותח את התיקייה המתאימה הרכז, מתקבלים קבצים מאחד הסטודנטים

 .מאחסן שם את הקבצים שהתקבלו, ולאחר בדיקה שהטפסים תקינים

סקות בניירת ללא התעפחות מסורבל ו, מעבר לעובדה שזהו תהליך הרבה יותר פשוט

ניתן לגשת בקלות למסמכים בעת  :יש כאן מספר יתרונות משמעותיים, ועבודות מיון ותיוק

על גבי הרשת ולבצע  למקם את הארכיוןניתן , כמו כן .הצורך ללא חיפושים מייגעים בקלסרים

 .הםשיש ביטחון שהנתונים יישמרו ויהיו מוגנים מפני תקלות למיניכך , גיבויים תקופתיים בקלות
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 בדיקות .7.8

עבור  בכל פעם שנוסף רכיב חדש בוצעו. רכיבי המערכת הוכנסו לשימוש בצורה מדורגת

ועל פי הדרישות שהוגדרו , על מנת לוודא שהוא פועל בצורה תקינה בדיקות מקיפות הרכיב

לאחר ביצוע אינטגרציה ושילוב הרכיב במערכת , כמו כן. במסגרת האפיון והניתוח של המערכת

כולל  ,באופן תקיןבוצעו בדיקות ברמת המערכת כדי לוודא שהיא ממשיכה לפעול 

 .חדשהפונקציונאליות החדשה שהתווספה על ידי הרכיב ה

 הטמעה והדרכה .7.9

ולהדריך , בצורה מסודרת בארגון את המערכתהיה צורך להטמיע , כמו בכל מערכת חדשה

השאיפה הייתה לדמות את התהליכים במערכת . את כל הגורמים הרלוונטיים כיצד להשתמש בה

כדי להקל על המשתמשים את המעבר וההסתגלות לשיטת , עד כמה שניתן לתהליכים הישנים

הושם דגש על פיתוח תהליכים אינטואיטיביים אשר אינם דורשים , כמו כן .חדשההעבודה ה

 .ולשימוש בהםמיומנויות מיוחדות להבנתם 

וכל גורם קיבל , בוצעו הדרכות קבוצתיות ופרטניות, לאחר הכנסת המערכת לשימוש

והגורמים , תהליך זה התבצע בהצלחה. לגבי החלקים במערכת שיש לו נגיעה בהםבכתב הנחיות 

באופן טבעי היו אנשים שנזקקו לסיוע . השונים קיבלו את שיטת העבודה החדשה ללא התנגדות

 .התרגלו בצורה מלאה הם אך תוך זמן קצר, בפעמים הראשונות במהלך ביצוע העבודהצמוד 

 .יוכלו לפנות לקבלת עזרהכמובן שאם הם יזדקקו לסיוע נוסף הם 

 שינויים ושיפורים ,תחזוקה .7.10

, במהלך ההפעלה. היא נכנסה לשלב של תחזוקה, בעקבות ההטמעה המוצלחת של המערכת

. והתרחשו תקלות אשר היה צורך לטפל בהן, נוצרו מדי פעם מקרים מיוחדים שדרשו התייחסות

 ובוצעה בדיקה כדי, רעיונות אלו נשקלו. תוך כדי שימוש עלו רעיונות לשיפור המערכת, כמו כן

ברוב המקרים היה מדובר ברעיונות פשוטים וקלים . מה תהיה השפעתם על המערכתלבחון 

 .ועל כן הם יושמו והוכנסו לשימוש תוך זמן קצר, לביצוע שלא כללו השלכות מרחיקות לכת
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 ודיון תוצאות .8

בחודשים . המערכת החדשה הוכנסה לשימוש מלא ופועלת בהצלחה מזה חצי שנה

 .והתחלנו לחשוב על רעיונות להרחבת המערכת בעתידפר שיפורים נוספים האחרונים הוספנו מס

 השיטותהשוואה בין  .8.1

יש להגדיר מספר קריטריונים , בבואנו לבחון את רמת האפקטיביות של המערכת החדשה

 :לביצוע השוואה בין שיטת העבודה הישנה לבין השיטה החדשה

  מבקשת העסקה ועד תחילת העבודה –משך התהליך 

 אחוז הזמן שהרכז מתעסק בתהליכי העסקה וחוזים –ת רכז תפוס 

  משאבים ועלויותדרישות 

 יכולת מעקב ובקרה 

 יכולת הפקת דוחות 

מכל , לתהליך ההעסקהחל שיפור עצום בכל מה שקשור , כפי שניתן להתרשם בטבלה להלן

 .הבחינות

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

ימים  - שבועות  -           

          0  0 

קובץנייר    

דיגיטליתידנית     

          ✗✓

     ✗✓

 השוואה בין השיטות: 6טבלה 
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משלושה עד ארבעה שבועות : משך התהליך התקצר בצורה משמעותית ביותר, ראשית

ולעיתים אפילו תוך , למספר ימים בלבד, בממוצע מרגע בקשת העסקה ועד אישור ותחילת עבודה

 .יום או יומיים

מיון ותיוק , החתמה, של הכנת חוזיםרכז ההעסקה היה בעבר עסוק בתהליכי העסקה 

מזמנו להתעסקות  20%כיום רכז ההעסקה מקדיש בסך הכול . ודה שלובמשך כחצי מזמן העב

מה שמביא , ומתאפשר לו להקדיש את מירב זמנו לטיפול אישי במועסקים, בתהליכים אלו

 .לשיפור משמעותי בשירות הניתן לסטודנטים

כיום . בעבר החוזים היו מודפסים על גבי נייר והחתימה עליהם הייתה מתבצעת באופן ידני

 .והאישור שלהם מתבצע על ידי חתימה דיגיטלית, דיגיטליים PDFוזים הינם קבצי הח

ועל כן לא הייתה , בשיטת העבודה הישנה לא התאפשר לקיים מעקב ובקרה בצורה תקינה

וכמובן שלא הייתה דרך , אפשרות לדעת מהו מצב ההעסקה של כל אחד מהסטודנטים המועסקים

כתוצאה מכך לא התקיימו פעולות  .להעסקת סטודנטים לספק נתונים כלליים אודות המערך

 .וכל התהליכים התנהלו ללא פיקוח, מעקב ובקרה

המערכת החדשה כוללת כלים מתקדמים לביצוע מעקב ובקרה על כלל התהליכים 

בכל רגע נתון ניתן לדעת מה הסטאטוס של כל עובד ושל . המתבצעים במערך להעסקת סטודנטים

. ן לספק דיווחים ונתונים מדויקים לדרגים הממונים ולמקבלי ההחלטותונית, כל חוזה העסקה

. אשר מבוססים על מידע עדכני לרגע ההפקה, ישנם דוחות הניתנים להפקה מתוך המערכת

 . כתוצאה מכך מתקבלים דוחות מדויקים ואמינים
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 דוחות .8.2

במערכת המידע הינו האפשרות להפיק דוחות שימושיים בצורה  המרכזייםאחד החידושים 

דוחות אלו עשויים לסייע להנהלת . המבוססים על מידע עדכני ומדויק, אוטומטית בכל רגע נתון

ולרכז ההעסקה במעקב ובקרה על מצבם , העסקת סטודנטיםהמוסד בקבלת החלטות הנוגעות ל

  .מחלקות המעסיקותשל העובדים ועל הפיזור שלהם בין המכונים וה

 :הדוחות הקיימים במערכת

 

 סטאטוס עובד לפיעובדים  התפלגות .8.2.1

 

 מספר עובדים לפי סטאטוס: 7טבלה 

           ם           

 12 להכין טפסים

 392 מאושר

 172 ממתין לחתימת סטודנט

 3 ממתין לתיאום מס

 579    ם     
 

 

 אחוז עובדים לפי סטאטוס עובד: 21איור 

  

  

   

   

  

להכין טפסים

מאושר

ממתין לחתימת סטודנט

ממתין לתיאום מס
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 סוג משרהלפי עובדים התפלגות  .8.2.2

 

 מספר עובדים לפי סוג משרה: 8טבלה 

           ם   ג     

 9 אב בית

 1 אחראי מועדונית

 1 אחראי מטבח

 3 אחראי מקוה

 1 אחראי מקרן השקפים בקורס

 2 ת אתר /אחראי

 1 אחראית דואר

 2 אחראית חדר סימולציה

 1 אחראית מילוי מלאי

 4 אחראית מכונת צילום

 2 אחראית שמירה

 2 אמץ ישיבה

 131 ת תרגילים/בודק

 6 גיוס תלמידים

 28 ת/חונכ

 4 מידע ורישום -טלמרקטינג 

 73 כללי

 2 מדריך חדר כושר

 9 ה /מדריכ

 2 ת מעונות/מדריכ

 27 ית/מוקדנ

 2 מנקה במעונות

 122 ה שיעורי עזר/מעביר

 1 משגיח כשרות

 2 ת/מתרגל

 45 ת /מתרגל

 26 סייר לילה

 19 ית/ספרנ

 22 ת במחלקה/עוזר

 9 ת מחקר/עוזר

 1 רכז עבודות סטודנטים

 1 רכז תגבורים

 2 ת/שומר

 16 ת מעבדות/שומר

 579    ם     
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 מחלקה מעסיקהלפי  עובדים התפלגות .8.2.3

 

 מספר עובדים לפי מחלקה מעסיקה: 9טבלה 

           ם        ם

 6 שנתית אנגלית חד מכינה 

 15 אלקטרוניקה

 7 אנגלית

 2 ביוכימיה

 11 מדרש בית

 11 חשבונאות

 34 יחסי ציבור

 4 כספים

 4 מתוקשבת למידה

 2 מחקר תורני

 50 מחשבים

 51 א"קד מכינה

 42 דעת/טל -תלמידים מנהל

 27 נווה/לב -תלמידים מנהל

 46 לוסטיג -תלמידים מנהל

 16 נשירה מניעת תלמידים מנהל

 2 דעת/טל -מעונות

 15 נווה/לב -מעונות

 2 מעמקים

 38 מתמטיקה

 10 ושיווק טכנולוגיות ניהול

 5 סיעוד

 15 ספריה

 9 שימושית פיסיקה

 ISF 4קרן 

 26 רקטור

 2 שמירה

 2 תואר שני מנהל עסקים

 13 אתיופית תוכנית

 38 צרפתים תוכנית משולבת

 14 וניהול תעשיה

 31 מידע ומערכות תקשוב

 25 תשתיות

 579    ם     
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 מכוןלפי  עובדים התפלגות .8.2.4

 

 מספר עובדים לפי מכון: 10טבלה 

           ם    ן

 39 דעת -טל 

 2 ר בנות"מבח

 153 מכון טל

 186 מכון לב

 70 מכון לוסטיג

 121 מכון נוה

 2 טל -מכינות 

 6 לב -מכינות 

 579    ם     
 

 

 

 אחוז עובדים לפי מכון: 24איור 

  

  

  

   

   

   

   

    

דעת -טל 

ר בנות"מבח

מכון טל

מכון לב

מכון לוסטיג

מכון נוה

טל -מכינות 

לב -מכינות 
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 סיכום .9

 מסקנות .9.1

למצב שהיה קיים לפני הקמתה  בהשוואהשיפור משמעותי המערכת החדשה מהווה 

הלקוח . ותהליך ההעסקה החדש הינו יעיל בסדרי גודל ביחס לתהליך הישן, והכנסתה לשימוש

ן להסיק שגישת משרד ללא נית. יום-מאוד מרוצה מהמערכת החדשה ומרגיש את השיפור ביום

 .מעל ומעבר לכל ספק בור פרויקט זה והוכיחה את עצמהעתאימה אכן הייתה מנייר 

 

 :ישנן נקודות לשימור וכן נקודות לשיפור אשר הוסקו כתוצאה מתהליך האפיון וההקמה

 נקודות לשיפור

 ולא בסופה ד והכתיבה של המערכת במהלך בניית המערכתביצוע התיעו 

  מימוש החלקים האחריםבתחילת הדרך ולא לאחר  קבועהקמת מסד נתונים 

 נקודות לשימור

  (תצוגה, לוגיקה, נתונים)בנייה מודולארית של המערכת תוך הפרדה לשכבות 

  רכיבי המערכת השוניםהקמה והטמעה מדורגת של 

 המלצות להמשך .9.2

ואנו ממליצים  ,מערכתשעשויים להוות שדרוג משמעותי עבור הלעתיד ישנם מספר כיוונים 

 :הרחבת יכולות המערכת החדשה לשקול את פיתוחם והוספתם לשם

  בניית ממשק אחיד מבוססWeb  אשר ישמש את כלל הגורמים המעורבים בתהליך

לו  ואפשריהיו הרשאות המוגדרת לפי התפקיד שלו אשר ילכל גורם . ההעסקה

 .גישה למידע ולפעולות הרלוונטיות עבורו

 נט-ט"כגון הבג, ט"ערכת במערכות המידע הקיימות בבגשילוב של המ. 

 המועסקים מחשוב תהליך דיווחי השעות על ידי הסטודנטים. 

  



 

56 

 ביבליוגרפיה .10

 

1. Caldeiraa, M., Serranob, A., Quaresmab, R., Pedron, C., & Romão, M. (2012). 

Information and communication technology adoption for business benefits: A 

case analysis of an integrated paperless system. International Journal of 

Information Management , 32, 1-7. 

2. Connolly, P. J. (2005, February 2). Whatever happened to the Paperless 

Office? InfoWorld , p. 36. 

3. Costa, D. (2008, May). Three Steps to a Paperless Office. PC Magazine , p. 

60. 

4. Gates, P., & Urquhart, J. (2007). The electronic, ‘paperless’ medical office; 

has it arrived? Internal Medicine Journal , 37, 108-111. 

5. Liu, Z., & Stork, D. G. (2000). Is Paperless Really More? Communications of 

the ACM , 43 (11), 94-97. 

6. Medina, R., & Fenner, J. (2005). Controlling Your Documents. Information 

Management Journal , 39 (1), 20-22. 

7. Murphy, T. (2010, September). Real-World Examples From a Paperless 

Society. Information Today , p. 18. 

8. Pieper, B. (2005). Moving Toward the Paperless Office. Optometry , 76 (9), 

544-549. 

9. Pope, N., & Cruellas, J. C. (2006, September-October). Oasis Digital 

Signature Services: Digital Signing without the Headaches. (J. Whitehead, 

Ed.) IEEE Internet Computing , 81-85. 

10. Rudareanu, M., Fainisi, F., Bratu, S., Ilie, M., & Mutulescu, A.-S. (2011). The 

Law And The Informational Society: Electronic Signature And Electronic 

Contract. Economics, Management, and Financial Markets , 6 (2), 401–409. 



 

57 

11. Vezyridis, P., Timmons, S., & Wharrad, H. (2011). Going paperless at the 

emergency department: A socio-technical study of an information system for 

patient tracking. International Journal of Medical Informatics , 80, 455-465. 

12. Waterson, P., Glenn, Y., & Eason, K. (2012). Preparing the ground for the 

‘paperless hospital’: A case study of medical records management in a UK 

outpatient services department. International Journal of Medical Informatics , 

81, 114-129.  

 

  



 

58 

 נספחים .11

 מעודכן נוהל העסקת סטודנטים – אנספח   .11.1

 כללי .1

טלות שונות כדי מב סטודנטיםבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים מעסיק  

הסטודנטים  .הן במחלקות האקדמיות והן במחלקות המנהליות, המוסד לסייע בפעילות 

 .מועסקים בעבודות   מוגדרות או מזדמנות

ליחידות המעסיקות , המועסקים לצורך מטלות אלו סטודנטיםהנוהל מתייחס ל 

ומבקש להסדיר את , וליחידות המתפעלות את העסקת הסטודנטים  אלו סטודנטים

 :הנושאים הבאים

 זכויות הסטודנט 1.1

עבודה מסודרת ומקצועית תבטיח העסקה הוגנת כלפי הסטודנטים 

מתן  -אלדוגמ)ותשרת את טובת הסטודנט העובד על ידי שמירה על זכויותיו 

 (.   כיסוי ביטוחי במקרה של תאונת עבודה, תנאים פנסיונים

 תהליך עבודה תקין  1.2

יהווה תשתית לניהול ,ט"תהליך עבודה תקין של העסקת סטודנטים בבג

תנאים , כתב מינוי)הנגזרים מהעסקת סטודנטים , א ושכר"מקצועי בהיבטי כ

טים בצורה תקינה עבודת הסטודנ .י מחלקת שכר"ע( סיום העסקה, פנסיוניים

 .ט וקידום מטרותיו"ומבוקרת תהווה יתרון משמעותי עבור בג

 מאגרי עובדים 1.3

הסטודנטים המועסקים הינם עובדים לכל דבר ועניין והעסקתם דורשת 

ריכוז הסטודנטים המועסקים . א וכרוכה בעלויות נוספות"השקעה של משאבי כ

-חד"ים המועסקים ט באמצעות מאגרי עובדים וצמצום מספר הסטודנט"בבג

יהווה התייעלות של המערכת ויאפשר לציבור הסטודנטים העובדים , "פעמית

 .                                        לקבל שירות מיטבי
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 מטרות הנוהל .2

 ;ט"קביעת כללים להעסקת הסטודנטים בבג  2.1

 ;תיאור אופן הגשת בקשה לתקציב העסקת סטודנטים  2.2

 ;מזדמנים תיאור הליך קביעת מאגר 2.3

 ;תיאור הליך קביעת מאגר מוגדרים 2.4

 ;תיאור אופן השימוש במאגר הסטודנטים 2.5

 ;ט"תיאור תנאי העסקה של סטודנטים עובדים בבג 2.6

 ;ט"אופן העברת הדיווח על תעסוקת סטודנטים בבג 2.7

 .הגדרת השירות לסטודנט 2.8

 

 הגדרות .3

 .שאינה עבודה מוגדרת, עבודה מזדמנת מעת לעת -עבודה זמנית   3.1

שאושרה , רשימת סטודנטים הכשירים לביצוע עבודות מזדמנות –מאגר מזדמנים  3.2

 .י מחלקת שכר"המאגר ינוהל ע. י ועדת קבלה"ע

ש ורצופה של לפחות סמסטר תפקיד מוגדר לתקופה ידועה מרא  –עבודה מוגדרת  3.3

 (. 'נוכחית ראה נספח ארשימה )

 .וגדרותסטודנטים שאושר להם לעבוד בעבודות מ -מאגר מוגדרים  3.4

במסגרת היחידות , סטודנט העובד בעבודה מוגדרת או זמנית  –סטודנט עובד  3.5

 .ט"השונות בבג

 ".מאגר המזדמנים"סטודנט הנכלל ברשימת  –סטודנט בעבודה זמנית  3.6

מאגרים  3כ "סה)לכל קמפוס יוגדר מאגר סטודנטים מזדמנים נפרד 

 (.  שונים

 .את רשימת מאגר המזדמנים ועדה אשר תפקידה לגבש ולאשר –" ועדת קבלה" 3.7

ל בשירות "סטודנט שהינו תושב חוץ או סטודנט המשרת בצה –סטודנט שאינו כשיר  3.8

 .       שירות אזרחי/ שירות לאומי/ חובה

 .תוכנית, מחלקה אקדמית, לשכת רקטור, אגף, מכון  –יחידה  3.9

 .עובד הממונה על תקציב היחידה  –אחראי תקציבי  3.10

. ובני זוגם, אח, בן ,  הורה, בן זוג -קרוב משפחה מקרבה ראשונה  -קרוב משפחה  3.11

 וכל  , ( מצד בן הזוג) גיס, חם, אחיין, דוד, נכד, סב: קרוב משפחה מקרבה שנייה 

 .אדם החי במשק הבית של העובד ובני זוגם של כל אלה

דות עובד במחלקת שכר המרכז את פעילות עבו –רכז עבודות סטודנטים   3.12

 .ט"סטודנטים בבג

 .ט"תקנון המגדיר את מסגרת הלימודים בבג  -תקנון הלימודים  3.13

המועסק במשרה , עובד בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים –ט "עובד בג  3.14

 .ט"חלקית או מלאה במסגרת תקני בג
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 ט"העסקת סטודנטים בבג .4

רטים העסקת סטודנטים נועדה לסייע לעבודות היחידה לפי התפקידים המפו 4.1

 . במסגרת התקציב של היחידה', בנספח א

ט ואושר לו לעבוד או דרך מאגר "אך ורק מי שהוא סטודנט לתואר אקדמי  בבג 4.2

רשאי , או דרך מאגר מוגדרים( להלן 8.2פ סעיף "או באישור חריג ע)מזדמנים 

 .ט"לעבוד במסגרת עבודות סטודנטים בבג

להגיש את מועמדותו  כשירט העונה על שני הקריטריונים הבאים "כל סטודנט בבג 4.3

                                                                                                                                                                  ( :                                                                                                                          4.5מקרים יוצאי דופן בסעיף )להעסקה במסגרת עבודות סטודנטים 

   בעל אזרחות ישראלית 

 ל בשירות חובה"אינו משרת בצה . 

מחלקת שכר  דורשת אישור מראש ממנהל, העסקת סטודנט שאינו כשיר 4.4

 : ובצירוף התנאים הבאים 

 "אשרה לעבודה בארץ"יועסק רק אם ברשותו  -סטודנט תושב חוץ 4.4.1

 .הפניםממשרד 

יועסק רק אם ברשותו אישור עבודה  -סטודנט בשרות חובה 4.4.2

 .משלטונות הצבא

אינו רשאי לעבוד במסגרת עבודות סטודנטים , בכל תפקיד וסטטוס,  ט"עובד בג 4.6

 .ט"בבג

סטודנט בסיוע מקצועי לעבודת היחידה אך לא בסיוע לעובד היחידה ניתן להעסיק  4.7

 .לצרכים אישיים

במקרים בהם . סטודנט לא יועסק בתחומים בעלי רגישות או חיסיון - ןחיסיו 4.8

הסטודנט יועסק אך , או במקרים חריגים, קיים ספק לגבי מידת הרגישות או החיסיון

 .על ידול או מי שיוסמך "ורק באישור המשנה למנכ

. ראש יחידה לא יעסיק סטודנט שהינו קרוב משפחה של אחד מעובדי היחידה 4.9

 .      ל או מי שיוסמך מטעמו"במקרים חריגים יש לפנות לקבלת אישור המשנה למנכ

       

 דרישה לתקציב עבודות סטודנטים.  5  

על כל יחידה להגיש למדור תקציבים בקשת , מידי שנה, בעת הכנת התקציב

לפי פרמטרים מוגדרים , יב העסקת סטודנטים מדויקת ומפורטת ככל שניתןתקצ

 ( :להלן)

היחידה תצרף לתקציב המבוקש לעבודות סטודנטים פירוט של עבודות   5.1

 :בתוך התקציב השנתי   -מוגדרות לחוד והעבודות זמניות לחוד 
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פירוט תקציב מבוקש וקווים כלליים של סוגי   –לעבודות זמניות 5.1.1

 .העבודות

וסיכום , פירוט העבודות הנדרשות והיקפם –לעבודות מוגדרות 5.1.2

 (.'נספח א)התקציב הנדרש עבורם 

 .היחידה תציג תחזית ניצול רבעוני של תקציב עבודות סטודנטים  5.2    

ט למנהלי היחידות על תקציב "תודיע הנהלת בג, בתחילת שנה תקציבית  5.3               

 .  עבודות  הסטודנטים שאושר ליחידה

 קביעת מאגר מזדמנים .6

ט בהיקף שעות "מאגר מזדמנים יכלול רשימת סטודנטים הזמינים לעבודה בבג 6.1

 (.6.7להלן סעיף )י ועדת קבלה "כפי שיוחלט ע, סביר

במאגר היחידות יגישו למחלקת שכר רשימה שמית של סטודנטים שברצונם לכלול  6.2

על , בעת גיבוש הרשימה. ל ממחלקת שכר"לאחר קבלת בקשה לרשימה הנ, המזדמנים

של " תקנון הלימודים"כהגדרתו ב" תקין"היחידות לתת עדיפות לתלמידים במעמד 

 .ט"בג

, ט באמצעות דיקן הסטודנטים"מחלקת שכר תפנה לסטודנטים של בג, במקביל 6.4

דיקן הסטודנטים . היכלל במאגרכדי לאפשר למעוניינים לעבוד להגיש בקשה ל

ירכז רשימת הסטודנטים המעוניינים בכך ואת המלצותיו בקשר לסטודנטים 

 .    הראויים להיות מועסקים ויביאם בפני  ועדת הקבלה

בקשה "על היחידה או דיקן הסטודנטים להגיש טופס , עבור כל סטודנט שמוצע למאגר  6.5

חתום על ידי הסטודנט ולהגישו לרכז עבודות " להצטרפות למאגר עובדים מזדמנים

אישור לימודים עדכני ותעודת שחרור  , של הסטודנט. ז.צילום ת: סטודנטים בצירוף

 .                                  רות צבאיפטור משי/ אישור על שירות לאומי/ ל"מצה

י מחלקת שכר ויפורסם לעובדים "מועדי הגשת הבקשות להצטרפות למאגר יקבע ע 6.6

 .טנט"ולתלמידים בפורטל ובאתר בג

 : הרכב ועדת קבלה 6.7

ראש מנהל  , ראש מנהל תלמידים, (ר הועדה"יו)שכר ' מנהלת מח :מכון לב

 (.ירמזכ)אקדמי ורכז עבודות סטודנטים 

ורכז מנהלה מכון טל ' מנהל מח, (הועדה ר"יו)שכר ' מנהלת מח :מכון טל                     

 (. מזכיר)עבודות סטודנטים  

מנהלה מכון לוסטיג ' מנהל מח, (ר הועדה"יו)שכר ' מנהלת מח :מכון לוסטיג       

 (.  מזכיר)ורכז עבודות סטודנטים 

י הגשת הבקשות ותיקבע את מספר ועדת הקבלה תתכנס לאחר סיום מועד 6.8

ותאשר מועמדים , שיוכלו להימנות במאגר המזדמנים יהסטודנטים המקסימאל

 .    מבין אלו שהגישו בקשה
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    קביעת מאגר מוגדרים.  7

כל יחידה תגיש לרכז עבודות סטודנטים בקשה להעסקת סטודנטים בעבודה  7.1

בקשה "טופס הבקשה תוגש באמצעות . במסגרת התקציב המאושר, מוגדרת

שהיחידה תמלא עבור כל " הארכת העסקה לסטודנט בעבודה מוגדרת/להעסקה

על , בעת הגשת הבקשה. סטודנט אותו היא מעוניינת להעסיק בעבודה מוגדרת

" תקנון הלימודים"כהגדרתו ב" תקין"היחידות לתת עדיפות לתלמידים במעמד 

 .ט"של בג

טודנט ופירוט סוג העבודה בה טופס  הבקשה  יכיל את פרטיו האישיים של הס 7.2

אישור , ז של הסטודנט.צילום ת: כמו כן יש לצרף לבקשה. הוא יועסק והיקפה

 .ל"פטור מצה/ אישור על שירות לאומי/ ל"לימודים עדכני ותעודת שחרור מצה

מחלקת שכר תעביר את הבקשות למדור תקציבים שיבחן את הבקשות במסגרת   7.2                                 

 .התקציב  שאושר לכל יחידה ויאשר עמידה בתקציב

, מחלקת שכר תאשר את רשימת הסטודנטים הזכאים להיכלל במאגר המוגדרים  7.3                                 

                                      .                              ידה בתנאים המפורטים בנוהל זהבכפוף לעמ

                               

 ט"תהליך אישור העסקת סטודנטים בבג .8

ט במסגרת מאגר מזדמנים או "לאחר שייקבעו הסטודנטים שאושרו לעבוד בבג 8.1

חוזה העסקה "כז עבודות סטודנטים שכר תעביר לר' מח, מאגר מוגדרים

ט לצורך החתמת "י מורשי חתימה של בג"חתום ע" לסטודנט לתקופה קצובה

 . הסטודנטים

עליו לפנות , במקרים חריגים בהם לדעת מנהל היחידה אין מענה מספק במאגר  8.2

הפניה . לקבלת אישור להעסקה חד פעמית, שכר' בבקשה  מנומקת למנהל מח

 5 -מים לפני מועד ההעסקה המבוקש ובדיעבד לא פחות  מי 10תעשה לכתחילה  

 . לפני  מועד ההעסקה המבוקש, ימי עבודה

 –ימי עבודה לפני מועד העסקה  5 -בהם הבקשה פחות מ,  אישור מקרים חריגים  8.3

 . ל או מי שיוסמך מטעמו"בסמכות משנה למנכ

 : הסטודנט ימלא את הטפסים הבאים ויחתום עליהם 8.4

 הנמצא אצל רכז הסטודנטים –י מורשי חתימה "חוזה העסקה חתום ע. 

  טנט"הנמצא באתר בג – 101טופס. 

  טנט"הנמצא באתר בג –טופס פרטי בנק 

לאחר קבלת הטפסים המלאים יוסיף רכז עבודות סטודנטים את התלמיד למאגר   8.5

 .מזדמנים או מוגדרים ויהא הסטודנט רשאי להתחיל את עבודתו

סטודנטים ישלח העתק של חוזה העסקה החתום לראש היחידה רכז עבודות  8.6

 .הרלוונטית

ט רק אחרי שעבר את תהליך האישור "הסטודנט רשאי להתחיל את עבודתו בבג 8.7

 .המתואר בנוהל זה
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 אופן השימוש במאגרי הסטודנטים .9

דה להעסיקו רשאי מנהל יחי, סטודנט הנכלל במאגר מוגדרים –עבודות מוגדרות  9.1

 .המאגר ינוהל אצל מנהל מחלקת שכר. שנקבעה  במסגרת

המאגר ובו פרטי הסטודנטים יפורסם בפורטל הארגוני של  –עבודות מזדמנות  9.2

 . מנהלי יחידות יהיו רשאים להעסיק סטודנטים מתוך מאגר זה. ט"בג

סטודנט שנכלל במאגר עבודות מוגדרות לא יועסק דרך עבודות מזדמנות אלא אם  9.3

 .וכן להיפך. מהתחלהעבר את כל תהליך האישור 

 ם תהיה במסגרת התקציב של עבודות מנהלי היחידות יקפידו שהעסקת הסטודנטי 9.4

, במקרה של צפי לחריגה, באחריות מנהל היחידה. סטודנטים שאושר ליחידה

 .      לפנות מראש  למדור תקציבים להסדרת העניין

 1/3 -ביל לראש יחידה המעוניין להעסיק סטודנט עובד שעתי בהיקף שעות המק 9.5

עליו לפנות מראש בבקשה מנומקת גם למנהל , או יותר( שעות בחודש 60-כ)משרה 

 .  שכר לקבלת אישור חריג' משאבי אנוש וגם למנהל מח

 

 ט"תנאי העסקה של סטודנט עובד בבג .10

 (.'ראה נספח א)שכר הסטודנט יקבע בהתאם לטבלת התעריפים לפי סוג העבודה   10.1

במסגרת שנקבע ( הנמוך)ת הוא השכר הבסיסי מזדמנשכר סטודנט בעבודה , ככלל

 .   ט"העסקת סטודנטים בבג

הועדה . לפי הצורך, מנהל מחלקת שכר אחראי לכנס את הועדה לעדכון תעריפים 10.2

, מנהלת מחלקת שכר, משאבי אנוש מנהל מחלקת, ל"המורכבת ממשנה למנכ

 .יםראש מנהל אקדמי ומנהל מחלקת חשבות ותקציב, ראש מנהל תלמידים

כולל בתוכו גם את כל הרכיבים המחויבים על פי , שכר הסטודנט האמור בנספח  10.3

 ועל פי השיעורים הנהוגים בחוק, דמי הבראה ודמי פדיון חופשה, כגון ביגוד חוק

ט יהיה זכאי להפרשות פנסיוניות "גסטודנט המועסק בב -תנאים פנסיוניים 10.4

החל מהחודש הראשון , (חובהפנסיית )במסגרת השיעורים המקובלים בצו הרחבה 

 .להעסקתו

במקרים , וריןט יקבל פיצויי פיט"סטודנט המסיים עבודתו בבג -פיצויי פיטורין   10.5

 .                             פ חוק פיצויי פיטורין"זכאי לכך עבהם הינו 

                

 ט"אופן העברת הדיווח על תעסוקת סטודנטים בבג   .11

רכז עבודות סטודנטים יפנה (: גלובלי)סטודנטים המועסקים בשכר חודשי  11.1

למנהלי היחידות הרלוונטיות לצורך אישור רשימת הסטודנטים שעבדו במהלך 

ישולם לסטודנט , על פי אישור זה. החודש והזכאים לקבל משכורת באותו חודש

 . שכרו כפי שהוגדר בחוזה ההעסקה של הסטודנט

 (:בעבודה מוגדרת או מזדמנת)ים בשכר שעתי סטודנטים המועסק  11.2
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 11ומסתיימת  ב , בחודש 12תקופת הדיווח החודשית מתחילה ב   11.2.1

 .בחודש שאחריו

דיווח עבודות סטודנטים " הסטודנט יעביר למזכירת היחידה טופס 11.2.2

 . בחודש 15 -עד ה, מלא וחתום" מזדמנות/מוגדרות  לעבודות

טופס ריכוז "מניות בהז מזכירת היחידה תרכז את רישום העבודות 11.2.3

 ".על  עבודות סטודנטים  דיווח חודשי

על ידי מנהל היחידה ויועבר   םטופס הריכוז ייחת: במחלקות מנהליות  11.2.4

 . בחודש 18 -לרכז עבודות סטודנטים עד ה

טופס ריכוז דיווח "מזכירת המחלקה תעביר את : במחלקות אקדמיות

לשכת הרקטור תעביר . בחודש 18-ללשכת הרקטור לאישור עד ה" חודשי

טופס ריכוז דיווח חודשי על "בחודש את   20 -סטודנטים עד לרכז עבודות ל

 .של כל המחלקות האקדמיות שאושרו על ידה" עבודות סטודנטים

 הגדרת שרות לסטודנט .12

, גדר כמפורט בנוהל זהשרות לסטודנט כולל קליטת העובד על פי תהליך מו  12.1

פ דיווח "תשלום משכורת חודשית ע, השונותי היחידות "עבודה עדיווח שעות 

 .  ומתן מענה לפניות עובדים

, מענה לפניות עובדים יינתן במשרדו של רכז עבודות סטודנטים ובמכונים 12.2

בשעות קבלת קהל שיפורסמו מראש בתחילת השנה או באמצעות הדואר 

 .האלקטרוני

 

 טפסים נלווים   .13

  "בעבודה מוגדרתהארכת העסקה לסטודנט / בקשה להעסקה"טופס   13.1

 "בקשה להצטרפות למאגר עובדים מזדמנים"טופס   13.2

 חוזה העסקה לסטודנט לתקופה קצובה 13.3

 " מזדמנות/ דיווח עבודות סטודנטים לעבודות מוגדרות"טופס  13.4

 "ריכוז דיווח חודשי על עבודות סטודנטים"טופס  13.5

 101טופס  13.6

 טופס פרטי בנק 13.7

       

 אחריות יישום הנוהל.  14         

 .מחלקת שכר אחראית על יישום הנוהל                 
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 ט"בבג יםסוגי עבודות סטודנטים הקיימ: נספח לנוהל

 לפי שכר שעתיסוגי עבודות 

 .התעריף לשעה יהיה התעריף הנמוך, כל תפקיד שלא הוגדר ספציפית בנספח זה: הבהרה

   ג        

     

           

    ף      

       (  א     צ א )

 עורך עיתון 1

מנהל 

   ₪25.46  שעתי תלמידים

 עוזרת מזכירה 2

מנהל 

   ₪25.46  שעתי תלמידים

 חונכי סטודנטים 3

מנהל 

   ₪25.46  שעתי תלמידים

 נית/ ספרן 4

מנהל 

   ₪25.46  שעתי תלמידים

 פרוייקטים 5

לפי 

   ₪25.46  שעתי הפרויקט

 מכינות 6

מנהל 

   ₪25.46  שעתי תלמידים

   ₪25.46  שעתי רקטור אחראי מעבדה 7

   ₪25.46  שעתי מעונות אחראי מקוה 8

 רכז מוקד טלפוני 9

מנהל 

   ₪25.46  שעתי תלמידים

1

 אחראי לוח מודעות 0

מנהל 

   ₪25.46  שעתי תלמידים



 

66 

1

 מוקדן 1

מנהל 

 ₪25.46  שעתי תלמידים

בתקופת 

החל / בחינות

ממשמרת שלישית 

  .. תעריף  -

1

   ₪25.46  שעתי כללי מתייק 2

1

   ₪28.40  שעתי כספים סטודנטים. רכז ע 3

1

   ₪28.40  שעתי בית מדרש מלמד בית מדרש 4

1

 ₪28.40  שעתי רקטור שיעורי עזר 5

לפי שעה 

 אקדמית

1

   ₪28.40  שעתי רקטור בודק תרגילים 6

1

   ₪29.40  שעתי תשתיות עבודה פיזית 7

1

   ₪29.40  שעתי תשתיות שמירה 8

1

9 

שבתות  -שמירה

   ₪35.40  שעתי תשתיות וחגים

2

 ₪35.40  שעתי פאי עורך וידאו 0

למידה 

 מתוקשבת

2

1 

 -תגבור פרונטלי

 ₪35.40  שעתי רקטור קבוצתי

לפי שעה 

 אקדמית

2

   ₪35.40  שעתי תקשוב מפתח תוכנה 2

2

 מדריך כושר 3

מנהל 

   ₪35.40  שעתי תלמידים
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 מוגדרות לפי שכר גלובליסוגי עבודות 

הערותתעריף חודשישכרשיוך היחידהסוג עבודה

*** ₪גלובלימנהל תלמידיםאב בית1

*** ₪גלובליתשתיותס. קב"ט2

*** ₪גלובלימנהל תלמידיםאב בית כונן3

*** ₪גלובליתשתיותמשגיח כשרות4

*** ₪גלובליתלמידי חו"למדריך תלמידי חו"ל5

 

 (עבודות בשכר שעתי בלבד)מזדמנות סוגי עבודות 

שכר סטודנט בעבודה מזדמנת הוא התעריף הבסיסי הנמוך שנקבע במסגרת העסקת    

 (.₪ 25.4)סטודנטים 

 פירוט סוג עבודה מזדמנת  

   ימים פתוחים 1

 ארועים וכנסים 2
 וכנסיםטקסים 

 ימי הערכות

 עבודות משרדיות 3

 משרדיות . ע, תיוק

 מחסן, משרד, סידור ספריה

   טלמרקטינג 4

   שמירת מעבדות 5

 חדרים במעונות נקיון 6

 מבחן תיל השגחה בבחינות 7

 אולפנות/ מאמצי ישיבות שיווק 8
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 אודות הנוהל החדש מסמך הסבר לסטודנטים – ב נספח .11.2

 

 ,ה/יקר ית/סטודנט

 

,  2012בינואר  1והפעלתו  החל מ , ט"החדש בבג נוהל עבודות סטודנטיםעם כניסתו לתוקף של 

ט עליך לשים לב לשינויים "במידה ותהיה מעוניין בהמשך העסקה או בהעסקה חדשה שלך בבג

 .ט ולפעול לפי האמור להלן"החלים באופן העסקת סטודנטים בבג

 

 .השינויים הנוגעים אליךבמסמך זה נציג בפניך את 

 

 

 מאגר מזדמנים ומאגר מוגדרים

 

 -או בעבודה מוגדרת/ו, עבודה מזדמנת מעת לעת -ט בעבודה זמנית"סטודנט יוכל לעבוד בבג

 .תפקיד מוגדר לתקופה ידועה מראש ורצופה של לפחות סמסטר

 

מהלך אותה יות שאושר להם לעבוד בעבודות מזדמנות ב/רשימת סטודנטים –" מאגר מזדמנים"

 .שנת לימודים

 

יות שאושר להם לעבוד בעבודות מוגדרות במהלך אותה שנת /סטודנטים –" מאגר המוגדרים"

 .לימודים

 

שמה מופיע במאגר /ט רק אם שמו"סטודנט יוכל להתחיל את עבודתו בבג, 2012החל מינואר 

 .המזדמנים או מאגר המוגדרים
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 קבועיםהאופן הצטרפות למאגר    ת למאגר המזדמנים      אופן הצטרפו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .טנט"בג –באתר הסטודנטים " טפסים שימושיים"כלל הטפסים יהיו נגישים באזור : שים לב

אישור ועדת 

 הקבלה 

חוזה העסקה על ידי רכז עבודות הכנת 

 סטודנטים

+ חתימת הסטודנט על החוזה העסקה 

 101טופס +  מילוי טופס פרטי בנק 

מאגר / ט במאגר המזדמנים"י בג"רישום הסטודנט ע

 המוגדרים

י "העברת הבקשה ע

היחידה המעסיקה לרכז עבודות 

 סטודנטים

אישור 

 מחלקת שכר

אישור העסקת הסטודנט 

 ט"בבג

בקשת הצטרפות למאגר "טופס הגשת 

 לרכז עבודות סטודנטים" העובדים המזדמנים

ם אישור לימודי+ ז .צילום ת: וכן לצרף

אישור על /ל"תעודת שיחרור מצה+ עדכני

 אישור פטור משרות צבאי/שירות לאומי

הארכת /העסקה בקשת"טופס הגשת 

ליחידה " העסקה לסטודנט בעבודה מוגדרת

אישור + ז .צילום ת :וכן לצרף. המעסיקה

אישור /ל"תעודת שיחרור מצה+ לימודים עדכני

 אישור פטור משרות צבאי/על שירות לאומי
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 פרסום מאגר עובדים מזדמנים 

 

 ".מאגר עובדים מזדמנים לעבודות סטודנטים: "ט נט תחת כותרת"יפורסם באתר בג

 

 

 אופן העברת הדיווח על שעות עבודה   

   דיווח עבודות סטודנטים "סטודנט שהועסק בשכר שעתי ידווח על שעות עבודתו באמצעות טופס                 

 , לחודש ויעבירו מלא וחתום 11-אותו הוא ימלא עד ה" מזדמנות/ לעבודות מוגדרות   

 .למזכירת היחידה בו הוא הועסק   

 .יווח שעות של הסטודנטאין צורך בד –סטודנט שמועסק בשכר חודשי גלובלי                   

 

 

ט"תנאי העסקה של סטודנט שעובד בבג  

השכר . בעבודות מסוימות נקבע שכר אחר, לשעה נכון להיום₪  25.46שכר הסטודנט הינו  .1

 .הקובע הוא כפי שיופיע בחוזה העסקה של הסטודנט

דמי , ביגוד: שכר הסטודנט יכלול בתוכו את כל הרכיבים המחויבים על פי חוק כגון  .2

 .ועל פי השיעורים הנהוגים בחוק, ראה ודמי פדיון חופשההב

ט יהא זכאי להפרשות פנסיוניות במסגרת "סטודנט המועסק בבג -תנאים פנסיונים .3

 .  החל מהחודש הראשון להעסקתו, (פנסיית חובה)השיעורים המקובלים על פי צו הרחבה 

 

 :מועדים להגשת הבקשה

 מוגדרים/הגשת בקשות למאגר מזדמנים  31.10.2011עד ה .1

 .בלבד למתקבליםט "ינתנו תשובות מבג 30.11.2011עד ה .2

 .תחילת עבודה עם מאגרי הסטודנטים בלבד 01.01.2012מה .3
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 מכתב לראשי המחלקות –נספח ג  .11.3

 

 , שלום וברכה

 

התקבלו ,  ברצוננו ליידע אתכם כי במענה לפנייתנו בדבר הקמתו של מאגר הסטודנטים

ט במסגרת "במשרדנו מאות טפסי בקשת הצטרפות של סטודנטים המעוניינים להשתלב בבג

 .  עבודות תלמידים

 

רשימת הסטודנטים את   student@jct.ac.il   -נו בהקדם למייל יאנו מבקשים כי תעבירו ליד

 .כםיחידת ותפקידו במסגרת, כולל שם הסטודנט, המועסקים במסגרת יחידתכם

     

, ואם לאו)באמצעות מידע זה נוכל לוודא כי הסטודנטים המועסקים על ידכם רשומים במאגר  

טודנטים ונערוך את המאגר כך שיכלול סטודנטים מוגדרים וס, (נדאג לצרפם בהתאם

בהתאם לנוהל ולהדרכה שבוצעה על ידנו , ט"ושיבוצם ביחידות השונות בבג, מזדמנים

 .בנושא

 

 .   מצורף בזאת לנוחיותכם תקציר הנוהל

 

,                  ם א         אג ,                          ם      

             . 

  

mailto:student@jct.ac.il
mailto:student@jct.ac.il
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 PDF לקבציהאישיים ייצוא החוזים ל VBA קוד –נספח ד  .11.4

Sub ExportToPDF)( 

     

    Dim hoze As String 

    Dim path As String 

    Dim index As Integer 

         

    On Error Resume Next 

     

    With ActiveDocument.MailMerge.DataSource 

    

 '        Run through all records 

        For index = 1 To .RecordCount 

                     

 '            Set current record 

.            ActiveRecord = index 

         

 '            Get current record data 

            hoze = .DataFields.Item(1) 

            path = "C:\Contract-" & hoze & ".pdf" 

            

 '            Export to PDF 

            ActiveDocument.ExportAsFixedFormat  _  

                OutputFileName:=path_ , 

                ExportFormat:=wdExportFormatPDF_ , 

                OpenAfterExport:=False 

              

 '        Next record 

        Next index 

     

    End With 

End Sub 
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 יםלסטודנט אישיים מסמכים הפצתל VBA קוד –נספח ה  .11.5

Sub MergeSendPDF() 

     

    Dim oOutlook As Outlook.Application 

    Dim oItem As Outlook.MailItem 

    Dim tz As String 

    Dim email As String 

    Dim name As String 

    Dim path As String 

    Dim conractNum As String 

    Dim index As Integer 

    Dim isNewEmployee As Boolean 

          

    'On Error Resume Next 

     

    ' Start Outlook if it isn't running 

    Set oOutlook = GetObject(, "Outlook.Application") 

    If Err <> 0 Then 

        Set oOutlook = 

CreateObject("Outlook.Application") 

    End If 

     

    With ActiveDocument.MailMerge.DataSource 

 

        ' Run through all records 

        For index = 1 To .RecordCount 

        'For index = 1 To 1 

             

            ' Set current record 

            .ActiveRecord = index 

         

            ' Get current record data 

            conractNum = .DataFields.Item(1) 
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            tz = .DataFields.Item(2) 

            name = .DataFields.Item(3) 

            email = .DataFields.Item(4) 

            CC = .DataFields.Item(5) 

            path = "C:\101\Forms-" & tz & ".pdf" 

            

            If ((.DataFields.Item(6) = "מאושר") And 

(.DataFields.Item(7) = "כן")) Then 

                isNewEmployee = False 

            Else 

                isNewEmployee = True 

            End If 

            

            ' Export to PDF 

            If (isNewEmployee = True) Then 

                ActiveDocument.ExportAsFixedFormat _ 

                    OutputFileName:=path, _ 

                    ExportFormat:=wdExportFormatPDF, _ 

                    OpenAfterExport:=False 

            End If 

                 

            ' Create a new message 

            Set oItem = oOutlook.CreateItem(olMailItem) 

         

            With oItem 

               .To = email 

               .CC = CC 

               .Subject = "חוזה העסקה מספר " & 

conractNum & "  לעבודת

 name & " - סטודנטים

                

                If (isNewEmployee = True) Then 
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                    .HTMLBody = "<div dir='rtl' 

align='right'><font 

face='arial'>" & _ 

                             name & " שלום וברכה," & 

"<br><br>" & _ 

מצורפים בזאת ארבעה "                             

 _ & "<br>" & ":קבצים

 & "חוזה העסקה אישי .1"                             

"<br>" & _ 

טופס פרטי , 101טופס  .2"                             

טופס דיווח שעות עבודה, בנק " & 

"<br>" & _ 

דוגמא למילוי טופס  .3"                             

101" & "<br>" & _ 

הסבר כללי על עבודות  .4"                             

 _ & "<br><br>" & "תלמידים

                             " דפיס את החוזה יש לה

 & "<br>" & ".המצורף ולחתום בסופו

_ 

                             "<b> יש לחתום על , כמו כן

לפי ההוראות  2012לשנת  101טופס 

 & "<b>" & "<br/>.'בדגש על סעיף ה

_ 

במידת הצורך יש להדפיס "                             

לעובדים (ולמלא גם טופס פרטי בנק 

ם או לעדכון פרטי חשבון הבנק חדשי

 _ & "<br>" & ".(לעובדים ותיקים

לאחר מכן יש לסרוק את כל "                             

 הטפסים המלאים ולשלוח אליי בקובץ

PDF." & "<br><br>" & _ 

טופס דיווח שעות עבודה "                             

לפי , ישמש אתכם בהמשך לצורך דיווח

 & ".ההנחיות בקובץ המצורף

"<br><br>" & _ 
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 & "!אשמח לעזור"                             

"<br><br>" & _ 

 _ & "<br>" & "שם הרכז"                             

                             " סטודנטים העסקתרכז  " & 

"<br>" & _ 

                             "054-2398817" & "<br>" & _ 

                             "student@jct.ac.il" & _ 

                             "</div>" 

                    Else 

                        .HTMLBody = "<div dir='rtl' 

align='right'><font 

face='arial'>" & _ 

                        name & " שלום וברכה," & 

"<br><br>" & _ 

 ":מצורף בזאת חוזה העסקה אישי"                        

& "<br>" & _ 

יש להדפיס את החוזה המצורף "                        

 _ & "<br>" & ".ולחתום בסופו

                       " ק את החוזה לאחר מכן יש לסרו

 ".PDF החתום ולשלוח אליי בקובץ

& "<br><br>" & _ 

 & "<br><br>" & "!אשמח לעזור"                        

_ 

 _ & "<br>" & "שם הרכז"                        

 & "רכז עבודות סטודנטים"                        

"<br>" & _ 

                        "054-2398817" & "<br>" & _ 

                        "student@jct.ac.il" & _ 

                        "</div>" 

                    End If 

              

                .Attachments.Add 

"C:\Contracts\Contract-" & 

conractNum & ".pdf" 
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                If (isNewEmployee = True) Then 

                    .Attachments.Add path 

                    .Attachments.Add 

"C:\ContractInfo\Instructions.pdf" 

                    .Attachments.Add 

"C:\ContractInfo\Example.pdf" 

                End If 

            End With 

              

            ' Send the message 

            oItem.Send 

            'oItem.Display 

            'oItem.Save 

             

        ' Next record 

        Next index 

             

    End With 

     

    Set oItem = Nothing 

    Set oOutlook = Nothing 

      

End Sub 
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 עבור השאילתות במסד הנתונים SQLקוד  –נספח ו  .11.6

 טבלת עובדים מלאה .11.6.1

SELECT [שם משפחה.]סטודנטים, [תעודת זהות.]עובדים ,

, [מספר עובד חילן.]עובדים, [שם פרטי.]סטודנטים

, [מאושר לשנה חדשה.]עובדים, [סטטוס עובד.]עובדים

, [מספר בית.]סטודנטים, רחוב.סטודנטים

, מיקוד.סטודנטים, יישוב.סטודנטים, שכונה.סטודנטים

, [טלפון נייד.]סטודנטים, [טלפון בית.]סטודנטים

, עתודאי.סטודנטים, [ל"כתובת דוא.]סטודנטים

, חוג.סטודנטים, מחלקה.סטודנטים, מכון.סטודנטים

, [תאריך לידה.]סטודנטים, שנה.סטודנטים

, [םמספר ילדי.]סטודנטים, [מצב אישי.]סטודנטים

, [סוג שירות.]סטודנטים, [תאריך נישואין.]סטודנטים

פטור משירות.]סטודנטים ] 

FROM עובדים LEFT JOIN סטודנטים ON 

 [ תעודת זהות.]סטודנטים[ = תעודת זהות.]עובדים ; 

 

 מלאה חוזיםטבלת   .11.6.2

SELECT [תעודת זהות.]חוזים, [מספר חוזה.]חוזים ,

, [ישם פרט.]סטודנטים, [שם משפחה.]סטודנטים

, [אחוז משרה.]תפקידים, תעריף.תפקידים, תפקיד.חוזים

, [מחלקה מעסיקה.]חוזים, [סוג חוזה.]תפקידים

, [ל"כתובת דוא.]מחלקות, [מנהל מחלקה.]מחלקות

, [מספר עובד חילן.]עובדים, [סטטוס חוזה.]חוזים

, [מאושר לשנה חדשה.]עובדים, [סטטוס עובד.]עובדים

, [ספר ביתמ.]סטודנטים, רחוב.סטודנטים

, מיקוד.סטודנטים, יישוב.סטודנטים, שכונה.סטודנטים

, [טלפון נייד.]סטודנטים, [טלפון בית.]סטודנטים

, עתודאי.סטודנטים, [ל"כתובת דוא.]סטודנטים

, חוג.סטודנטים, מחלקה.סטודנטים, מכון.סטודנטים

, [תאריך לידה.]סטודנטים, שנה.סטודנטים
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, [מספר ילדים].סטודנטים, [מצב אישי.]סטודנטים

, [סוג שירות.]סטודנטים, [תאריך נישואין.]סטודנטים

פטור משירות.]סטודנטים ] 

FROM מחלקות INNER JOIN ((עובדים LEFT JOIN סטודנטים ON 

תעודת זהות.]סטודנטים[ = תעודת זהות.]עובדים ]) 

RIGHT JOIN (תפקידים RIGHT JOIN חוזים ON 

תפקיד.חוזים[ = שם תפקיד.]תפקידים ) ON 

תעודת זהות.]חוזים[ = תעודת זהות.]עובדים ]) ON 

מחלקה מעסיקה.]חוזים[ = שם מחלקה.]מחלקות ]; 

 

 חוזים שיש להפיק .11.6.3

SELECT [ טבלת חוזים ], [מספר חוזה[.]טבלת חוזים מלאה

שם פרטי]& " " & [ שם משפחה], [תעודת זהות[.]מלאה ] 

AS [ כתובת .סטודנטים[.]טבלת חוזים מלאה], [שם מלא

ל"ואד ] AS [ כתובת .מחלקות], [כתובת דואל סטודנט

ל"דוא ] AS [ טבלת חוזים ], [כתובת דואל מחלקה

מאושר לשנה [.]טבלת חוזים מלאה], [סטטוס חוזה[.]מלאה

" & [ רחוב], [טלפון נייד[.]טבלת חוזים מלאה], [חדשה

מספר בית]& "  ] AS [ טבלת חוזים ], [כתובת מלאה

, [שם פרטי[.]זים מלאהטבלת חו], [שם משפחה[.]מלאה

טבלת חוזים ], [מספר עובד חילן[.]טבלת חוזים מלאה]

טבלת חוזים ], תעריף[.טבלת חוזים מלאה], תפקיד[.מלאה

, [סוג חוזה[.]טבלת חוזים מלאה], [אחוז משרה[.]מלאה

טבלת חוזים ], [מחלקה מעסיקה[.]טבלת חוזים מלאה]

וס סטט[.]טבלת חוזים מלאה], [מנהל מחלקה[.]מלאה

טבלת חוזים ], רחוב[.טבלת חוזים מלאה], [עובד

טבלת ], יישוב[.טבלת חוזים מלאה], [מספר בית[.]מלאה

טבלת ], מחלקה[.טבלת חוזים מלאה], שנה[.חוזים מלאה

, מכון[.טבלת חוזים מלאה], [תאריך לידה[.]חוזים מלאה

טבלת חוזים ], [פטור משירות[.]טבלת חוזים מלאה]

סוג שירות[.]מלאה ], IIf([ ה/לא שירת"><[סוג שירות " 

And [סוג שירות] Is Not Null,"X","") AS [האם שירת] 
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FROM [טבלת חוזים מלאה] 

WHERE ((([ להכין חוזה[)="סטטוס חוזה[.]טבלת חוזים מלאה " Or 

([ סבב אישורים[)="סטטוס חוזה[.]טבלת חוזים מלאה ")); 

 

 דוח לסבב אישורים .11.6.4

SELECT [ טבלת חוזים ], [מספר חוזה[.]מלאהטבלת חוזים 

, תפקיד[.טבלת חוזים מלאה], [מחלקה מעסיקה[.]מלאה

טבלת חוזים ], [סוג חוזה[.]טבלת חוזים מלאה]

, [תעודת זהות[.]טבלת חוזים מלאה], תעריף[.מלאה

טבלת חוזים ], [שם משפחה[.]טבלת חוזים מלאה]

שם פרטי[.]מלאה ] 

FROM [טבלת חוזים מלאה] 

WHERE ((([ סבב אישורים[)="סטטוס חוזה[.]טבלת חוזים מלאה ")) 

ORDER BY [ טבלת חוזים ], [מחלקה מעסיקה[.]טבלת חוזים מלאה

שם משפחה[.]טבלת חוזים מלאה], תפקיד[.מלאה ]; 

 

 חישוב אחוז משרה .11.6.5

UPDATE תפקידים SET [ = אחוז משרה.]תפקידים

100))*"22.2*180[/(תעריף[!]תפקידים(] " 

WHERE ((( גלובאלי[)="סוג חוזה.]תפקידים ")); 

 

 "סבב אישורים"עדכון סטאטוס ל .11.6.6

UPDATE [חוזים שיש להפיק] SET [ סטטוס [.]חוזים שיש להפיק

סבב אישורים[ = "חוזה " 

WHERE ((([ להכין חוזה[)="סטטוס חוזה[.]חוזים שיש להפיק ")); 

 

 "ממתין לחתימה"עדכון סטאטוס ל .11.6.7

UPDATE [חוזים שיש להפיק] SET [ סטטוס [.]חוזים שיש להפיק

ממתין לחתימת סטודנט[ = "חוזה " 

WHERE ((([ סבב אישורים[)="סטטוס חוזה[.]חוזים שיש להפיק ")); 
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 ל לעובד"לפתיחת תיקיית עובד ולשליחת דוא VBAקוד  –נספח ז  .11.7

 

 ל לעובד"יצירת הודעה חדשה לשליחת דוא .11.7.1

' When forms loads creates hypelink for sending e-mail 

Private Sub Form_Load() 

    SendMail.HyperlinkAddress = "mailto:" & ל_דוא_כתובת  

End Sub 

 

 

 (מייצר תיקייה ,אם לא קיים)פתיחת תיקיית עובד מהארכיון  .11.7.2

' Opens folder according to employee ID number 

Private Sub OpenFolder_Click() 

 

' Create folder (if folder exists no change occurs) 

    Shell ("CMD /c MD ""C:\קבצי עובדים\""" &i זהות_תעודת ) 

 

' Open folder 

    Shell ("Explorer.exe C:\קבצי עובדים\"i& זהות_תעודת ), 

vbNormalFocus 

End Sub 
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 נתוני מערכת המידע –נספח ח  .11.8

 מעסיקותנתוני מחלקות : 11טבלה 

 ל"כתובת דוא מנהל מחלקה שם מחלקה

 anat@jct.ac.il פישמן יבגני' דר אלקטרוניקה

 lowyeli@zahav.net.il מר גורדון מיכאל אנגלית

 newman@jct.ac.il סנדלר עוזי' פרופ ביוכימיה

 midrash@jct.ac.il הרב גולדברג יעקב מדרש בית

 sheri@jct.ac.il פריימן ראובן' פרופ מדעים הוראת

 greenspa@jct.ac.il פטל הרצל' פרופ חשבונאות

 jacobk@jct.ac.il מר יואלי איתמר יחסי ציבור

 taib@jct.ac.il מר בש חיים כספים

 isaak@jct.ac.il איזק יצחק' דר מתוקשבת למידה

 friedman@g.jct.ac.il פרידמן יעקב' פרופ מחקר תורני

 chanat@jct.ac.il רייף מוטי' דר מחשבים

 michals@jct.ac.il מרקוביץ ורדית' גב א"קד מכינה

 ettinger@jct.ac.il פטל הרצל' פרופ מנהל עסקים תואר שני

 yaelzada@jct.ac.il מר קווין יחיאל דעת/טל -תלמידים מנהל

 mazal@jct.ac.il מר שלמן אלי נווה/לב -תלמידים מנהל

 shroitma@jct.ac.il שרויטמן ברוךמר  לוסטיג -תלמידים מנהל

 mazal@jct.ac.il מר שלמן אלי נשירה מניעת תלמידים מנהל

 avigail@jct.ac.il מר שי גלבוע ל"מנכ

 emuna@g.jct.ac.il פרוכטמן אמונה' גב דעת/טל -מעונות

 tailo@g.jct.ac.il מר טיילו מני נווה/לב -מעונות

 sina@jct.ac.il הרב לויק חיים מעמקים

 sheri@jct.ac.il קדרון איבי' פרופ מתמטיקה

 rahelb@jct.ac.il אבי קיי' דר ושיווק טכנולוגיות ניהול

 ross@jct.ac.il פיקארד נח-דנא' פרופ נשיאות

 sofer_ke@jct.ac.il גרינברגר חנה' דר סיעוד

 janna@jct.ac.il אנה'גורליק ג' גב ספריה

 chanak@jct.ac.il לייכטר יצחק' פרופ שימושית פיסיקה

 rikib@jct.ac.il ריקי בן פורת' גב וידע אירגוני פיתוח

 sharon@jct.ac.il מר משולם שרון מדפסות תלמידים -פיתוח 

 sheri@jct.ac.il קדרון איבי' פרופ ISFקרן 

 ricky@jct.ac.il שטיינר מנחם' פרופ רקטור

 bitachon@g.jct.ac.il מר בן נון אוריאל שמירה

 ettinger@jct.ac.il הנדלר גבריאל' פרופ תואר שני מנהל עסקים

 yehouda@jct.ac.il מר אלוש יהודה צרפתים תוכנית משולבת

 yonas@jct.ac.il מר שלמן אלי אתיופית תוכנית

 berkowit@jct.ac.il שטולמן אלן' פרופ וניהול תעשיה

 rikib@jct.ac.il בן פורת ריקי' גב מידע ומערכות תקשוב

 sharbaf@jct.ac.il מר בן נון אוריאל תשתיות
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 נתוני תפקידים:  12טבלה

 אחוז משרה סוג חוזה תעריף שם תפקיד

 23.09 גלובאלי *** אב בית

 18.73 גלובאלי *** אב בית כונן

 6.53 גלובאלי *** אחראי מועדונית

 מנהלי 25.5 אחראי מטבח
 מנהלי 25.5 אחראי מקוה 
אחראי מקרן השקפים  

 מנהלי 25.5 בקורס
 מנהלי 25.5 ת אתר/אחראי 
 7.62 גלובאלי *** אחראית דואר 

 14.37 גלובאלי *** אחראית דירות חוץ

 מנהלי 25.5 אחראית חדר סימולציה
 8.71 גלובאלי *** אחראית מילוי מלאי 

 6.53 גלובאלי *** אחראית מכונת צילום

 6.53 גלובאלי *** אחראית שמירה

 אמץ ישיבה *** אמץ ישיבה
 אקדמי 28.4 ת תרגילים/בודק 
 מנהלי 25.5 גיוס תלמידים 
 מנהלי 25.5 ת/חונכ 
 מנהלי 25.5 מידע ורישום -טלמרקטינג  
 מזדמן 25.5 כללי 
 מנהלי 35 מדריך חדר כושר 
 מנהלי 25.5 ה/מדריכ 
 מנהלי 25.5 מעונותת /מדריכ 
 מנהלי 25.5 ית/מוקדנ 
 1.63 גלובאלי *** מנקה במעונות 

 אקדמי 28.4 ה שיעורי עזר/מעביר
 21.78 גלובאלי *** משגיח כשרות 

 אקדמי 35.4 ת/מתרגל
 שומר 29.4 סייר לילה 
 מנהלי 25.5 ית/ספרנ 
 מנהלי 25.5 ת במחלקה/עוזר 
 אקדמי 25.5 ת מחקר/עוזר 
 מנהלי 35.4 ת וידאו/עורכ 
 מנהלי 25.5 עזרה בגיוס תלמידים חרדים 
 מנהלי 25.5 ת/צלמ 
 15.25 גלובאלי *** רכז תגבורים 

 מנהלי 25.5 ת/שומר
 מנהלי 25.5 ת מעבדות/שומר 
 מנהלי 25.5 תקשוב קורס 
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 (חלקי) נתוני עובדים:  13טבלה

 מאושר לשנה חדשה סטטוס עובד מספר עובד תעודת זהות

 לא ממתין לחתימת סטודנט 8478 100063853

 לא ממתין לתיאום מס 5460 160809136

 כן מאושר 7129 200042117

 כן מאושר 8587 200048643

 כן מאושר 5604 200182301

 לא ממתין לחתימת סטודנט 8607 200261683

 כן מאושר 8592 200269181

 לא להכין טפסים 8179 200270296

 כן מאושר 8845 200271112

 כן מאושר 8543 200277275

 לא להכין טפסים 5530 200291672

 לא ממתין לחתימת סטודנט 8549 200315174

 כן מאושר 8667 200327153

 לא ממתין לתיאום מס 8638 200348829

 כן מאושר 8429 200423127

 כן מאושר 8568 200512127

 כן מאושר 8203 200521698

 לא ממתין לחתימת סטודנט 8661 200552164

 לא מאושר 8535 200629640

 לא ממתין לחתימת סטודנט 8681 200655249

 לא מאושר 8410 200665719

 לא ממתין לחתימת סטודנט 8338 200779213

 כן מאושר 8155 301393526

 לא ממתין לחתימת סטודנט 8903 301439360

 כן להכין טפסים 8816 301599072

 לא מאושר 8719 66259417

 כן מאושר 8877 66362906

 כן מאושר 5494 66427592

 לא ממתין לחתימת סטודנט 5517 66500794

 לא ממתין לחתימת סטודנט 8470 66556432

 לא ממתין לחתימת סטודנט 8826 66649351

 לא ממתין לחתימת סטודנט 5447 66676479

 לא ממתין לחתימת סטודנט 8709 66678996

 לא ממתין לחתימת סטודנט 8623 66711664
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 (חלקי) נתוני חוזים:  14טבלה

 סטטוס חוזה מחלקה מעסיקה תפקיד תעודת זהות מספר חוזה

 ממתין לחתימת סטודנט צרפתים תוכנית משולבת גיוס תלמידים 305535528 1151

 ממתין לחתימת סטודנט א"קד מכינה ת/מתרגל 39677588 1152

 מאושר דעת/טל -תלמידים מנהל אחראית מכונת צילום 204356869 1153

 להכין חוזה יחסי ציבור כללי 204083075 1154

 ממתין לחתימת סטודנט מחשבים ת תרגילים/בודק 324734128 1155

 מאושר נווה/לב -תלמידים מנהל כללי 300778776 1156

 מאושר שימושית פיסיקה ת במחלקה/עוזר 302737713 1157

 מאושר דעת/טל -תלמידים מנהל ת במחלקה/עוזר 52967239 1158

 להכין חוזה דעת/טל -תלמידים מנהל ה שיעורי עזר/מעביר 200959195 1159

 מאושר אלקטרוניקה ת תרגילים/בודק 36611077 1160

 מאושר מתוקשבת למידה ית/מוקדנ 39429071 1161

 להכין חוזה א"קד מכינה ה שיעורי עזר/מעביר 21971221 1162

 מאושר רקטור רכז תגבורים 21971221 1163

 סבב אישורים נשירה מניעת תלמידים מנהל ת/חונכ 21987946 1164

 מאושר נווה/לב -מעונות אב בית 323593616 1165

 מאושר יחסי ציבור כללי 323593616 1166

 להכין חוזה מתמטיקה ת תרגילים/בודק 201460151 1167

 ממתין לחתימת סטודנט יחסי ציבור כללי 305219651 1168

 ממתין לחתימת סטודנט נווה/לב -תלמידים מנהל ת במחלקה/עוזר 38194478 1169

 ממתין לחתימת סטודנט תשתיות סייר לילה 307966408 1170

 מאושר ספריה ית/ספרנ 327142238 1171

 מאושר אנגלית ה שיעורי עזר/מעביר 300242179 1172

 סבב אישורים יחסי ציבור כללי 16008468 1173

 מאושר צרפתים תוכנית משולבת ה שיעורי עזר/מעביר 312984891 1174

 ממתין לחתימת סטודנט צרפתים תוכנית משולבת ה שיעורי עזר/מעביר 324708650 1175

 ממתין לחתימת סטודנט א"קד מכינה ת/מתרגל 201646551 1176

 מאושר אלקטרוניקה ת תרגילים/בודק 39227483 1177

 ממתין לחתימת סטודנט יחסי ציבור כללי 302185137 1178

 ממתין לחתימת סטודנט א"קד מכינה ה שיעורי עזר/מעביר 302185137 1179

 חוזהלהכין  דעת/טל -תלמידים מנהל ת מעונות/מדריכ 302830161 1180

 מאושר וניהול תעשיה ת תרגילים/בודק 302830161 1181

 סבב אישורים דעת/טל -תלמידים מנהל כללי 302648415 1182

 ממתין לחתימת סטודנט א"קד מכינה ה שיעורי עזר/מעביר 302648415 1183

 מאושר מדרש בית ית/ספרנ 36837680 1184
 



 

86 

 (חלקי)סטודנטים נתוני :  15טבלה

 עתודאי ל"כתובת דוא טלפון כתובת שם תעודת זהות

 לא a@hotmail.com 085802968 אשדוד, 2האורן  משה כהן 305535528

 כן b@gmail.com 0775060823 ים-בת, 3 דגל ראובן אבי לוי 39677588

 לא c@gmail.com 0775102520 אזור, 6הצבי  זקן-דני בן 204356869

 לא d@gmail.com 0522357222 ת"פ, 9יחזקאל  יוסי אריאל 204083075

 לא e@gmail.com 082357893 באר שבע, 4יוסף  צבי דן 324734128

 לא f@hotmail.com 038279325 א"ת, 77המסגר  ראובן סבג 300778776

 כן g@yahoo.com 028235728 ם-י, 60צבי -בן שמעון לוי 302737713

 לא h@walla.com 0503247521 אפרת, 2דניאל  לוי מנחם 52967239

 לא i@walla.com 0775241328 אלעזר, 9הזית  יהודה צבי 200959195

 לא j@hotmail.com 0775242133 עפרה, 1שמעוני  יששכר ברי 36611077
 

 תאריך לידה שנה חוג מחלקה מכון

 25/02/91 ג ניהול ושיווק  ניהול ושיווק  מכון לוסטיג

 25/07/93 א ישראלים א"מכינה קד לב -מכינות 

 22/11/92 ב מדעי המחשב מחשבים מכון לב

 20/07/92 א תעשייה וניהול תעשייה וניהול מכון נוה

 13/11/86 א סיעוד סיעוד מכון טל

 05/06/92 א ישראלים א"מכינה קד מכינות דעת

 11/06/84 ד הנדסת תוכנה מחשבים מכון לב

 24/05/93 א חשבונאות  חשבונאות  דעת -טל 

 29/05/88 א ישראלים א"מכינה קד טל -מכינות 

 19/04/93 א מדרשת מעמקים א"מכינה קד טל -מכינות 
 

 פטור משירות סוג שירות תאריך נישואין מספר ילדים מצב אישי

 0 ה/רווק

 

 ישיבת הסדר

 0 ה/רווק 

 

 עתודה חרדית ה/לא שירת

 שירות קבע 19/04/07 2 ה/נשוי

 0 ה/רווק 

 

 שירות לאומי

 0 ה/רווק 

 

 שירות לאומי

 שלב ב 03/11/02 4 ה/נשוי 

 0 ה/רווק 

 

 עתודה אקדמית ה/לא שירת

 0 ה/רווק

 

 מטעמי דת ה/לא שירת

 ל"מח 29/05/09 1 ה/רווק

  שירות לאומי  0 ה/רווק 
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 ט"מדריך לסטודנט המועסק בבג –נספח ט  .11.9

 

 

 

 מדריך לסטודנט המועסק:  25איור
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 (101טופס )מילוי כרטיס עובד : קובץ הסבר למועסק – ינספח  .11.10

  101כיצד למלא טופס :  26איור
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 דוגמא לחוזה אישי –נספח יא  .11.11

 דוגמא לחוזה אישי: 27איור 
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 דוגמא לטפסים נוספים –נספח יב  .11.12

 שהופק אוטומטית 101טופס : 28איור 
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 טופס פרטי בנק שהופק אוטומטית: 29איור 


