
 מיחשוביתהנחייה 

להפעלת כלי מודל שכר המצוינות  

 ב"בוועדות תו

 2018מרץ  אגף ועדות מקומיות 



   
 

 מטרת ההנחיה
 

להנחות את הוועדות לתכנון ולבנייה להכנת הטפסים הממוחשבים לצורך תהליך  
 .הערכה במחשבי הוועדה וניהולם באופן שוטף

  
 

 תכולת ההנחיה
 

 :ההנחיה מתייחסת לשני נושאים
 היערכות ראשונית לעבודה עם טפסי מודל שכר מצוינות

 א"אחזקה שוטפת של הקבצים בהתאם לשינויים בכ
  
  

 אגף ועדות מקומיות  2018מרץ 
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 ! חשוב

 .ארגון התיקיות והקבצים באופן המפורט מחייב

כל שינוי בארגון התיקיות יגרום לתקלות בחישוב  , מכיוון שהטפסים קשורים אחד לשני

 .שכר המצוינות

 :רעיון מארגן -מבנה תיקיית הקבצים
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 אגף ועדות מקומיות  2018מרץ 
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 הכנת תיקיית הקבצים 
:  יש להורדי את הקבצים מהקישור 

http://www.iplan.gov.il/Pages/LocalCommittees/vaadot_mekomyot/model_m.aspx 

 

אין  )יש לשמור את הקבצים בתיקייה ייעודית בשרת הוועדה בהתאם למבנה המוצג לעיל •

 .תהיה גישה אליהם( המעריכים)כך שלכל המנהלים , (לפרק את התיקייה

 .הקבצים לא יפתחו באם אינם שמורים בקונן המקומי של הוועדה    
 

לדוגמא  , יש לשכפל את קבצי בעלי התפקידים כמספר העובדים בוועדה" פעילה"בתיקייה ה•

תפקיד העובד  "שם הקובץ יהיה . פעמים 3מידענים יש לשכפל את קובץ המידען  3באם יש 
  ".דני כהן –מידען "למשל , "ושמו המלא

 

תישאר   GISלדוגמא תיקיית , גם אם בעל תפקיד מסוים אינו קיים בוועדה אין למחוק תיקיות•

 .בוועדה  GISגם אם אין עובד 
 

 אין להשאיר קבצים ריקים בתיקייה הפעילה! חשוב

http://www.iplan.gov.il/Pages/LocalCommittees/vaadot_mekomyot/model_m.aspx
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 מיקום הקבצים 

 

 .  יש למקם את התיקיות במקום הנגיש לכלל המעריכים•

 .  המעריכים יכנסו לתיקיה הכללית ובה ימלאו את הטפסים•

 .מומלץ לעבוד בשרת משותף•

 

 

 

אין למלא את הטפסים בסביבת שולחנות עבודה נפרדים או מחוץ לתיקיית  
 שכר מצוינות

  
  

 אגף ועדות מקומיות  2018מרץ 
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 דגשים
תיקיות של המחלקות  : תיקייה זו כוללת. בתיקייה הפעילההזנת קבצי ההערכה תתבצע •

תיקיית בעלי תפקידים נושאים  , (כולל טפסי הערכת עובדים ומנהל המחלקה)השונות 

קובץ הערכת מנהל ועדה וקובץ מתכלל של סיכום  , (בודק תכניות ובודק היתרים, מידען)

 .  הערכת העובדים
 

הקבצים ייסגרו  . ייתכן ובפתיחה של הקבצים בפעם הראשונה תתקבל הודעת שגיאה•

 .אוטומטית ויש לפתוח אותם מחדש

 

תיקיה כוללת העתק של כלל טפסי הערכה במבנה זהה לתיקייה   -תיקיית טפסי המאסטר •

/  כוללת טפסים ריקים לשימוש במקרים של פתיחת תיקיה חדשה לעובד חדש . הפעילה

 .החלפת תפקידים ובמקרה של קובץ פגום
 

. אך אינה כוללת קבצים, כוללת תיקיות במבנה זהה לתיקייה הפעילה-תיקיית הארכיון •

 .לתיקייה זו יועברו קבצים של עובדים שעזבו או קבצים פגומים
 

 
 

 



א"אחזקה שוטפת ושינויים בכ. 2  

 אגף ועדות מקומיות  2018מרץ 

 הוספת וגריעת עובד

 

 הוספת עובד. א

 
יש להקים   –במקרים בהם התווסף עובד חדש לוועדה או שעובר עבר לתפקיד חדש•

 .  בהתאם לתפקיד העובד –עבורו קובץ אקסל ייעודי 

 

 ".טפסי מאסטר"הקבצים הריקים נמצאים בתיקיית •

 

יש להעתיק את הקובץ הרלוונטי מתיקיית טפסי המאסטר ולהדביק בתיקיה  •

 (.ראה מבנה תיקיות" )פעילה"הרלוונטית בתוך התיקייה 

 

 .בהתאם לתפקיד ושם העובד –יש לתת לקובץ שם •

 



א"אחזקה שוטפת ושינויים בכ. 2  

 אגף ועדות מקומיות  2018מרץ 

 

 גריעת עובד. ב

 
"  פעילה"יש לגרוע את קובץ ההערכה שלו מהתיקייה ה –במקרה של עזיבת עובד •

הקובץ האישי  , אם עזב מידען, לדוגמא. ולהעבירו למיקום הרלוונטי בתיקיית הארכיון

בתיקיית  " מידענים"ויועבר לתיקיית " פעילה"שלו ייגרע מתיקיית המידענים בתיקיה ה

 ".ארכיון"

 

,  לדוגמה(. עזב" )ע"יהיה תפקיד העובד שמו והאות " ארכיון"שם הקובץ בתיקיית ה•

 .ע-דני כהן-מידען

 

 
 !חשוב

אי גריעתו   –במידה ואותו עובד לא ייגרע מהתיקייה הפעילה 

 .תפגע בשכר המצוינות של המנהל שלו



א"אחזקה שוטפת ושינויים בכ. 2  

 אגף ועדות מקומיות  2018מרץ 

 

 טיפול בקבצים פגומים. ג

 
  –('קובץ שלא ניתן להזין בו נתונים וכד, קובץ שלא נפתח )במקרה של קובץ תקול •

 ".ארכיון"ולהעבירו למיקום הרלוונטי בתיקיית ה" פעילה"יש לגזור אותו מהתיקייה ה    

  
 . פ-דני כהן-מידען –( פגום" )פ"שמו שם והאות , שם הקובץ יהיה תפקיד העובד•

 
למיקום  " טפסי מאסטר"במקום הקובץ הפגום יש להכניס קובץ חדש מתיקיית •

 ".פעילה"הרלוונטי בתיקיה ה
  

 
 

 .בכל שאלה או בירור ניתן ורצוי לפנות למלווה המקצועי של הוועדה

 

 


