
 מחלקת תקשוב ומערכות מידע

מידע ברשות הינה מחלקה טכנולוגית, חדשנית ומובילה, אשר אחראית המערכות ומחלקת התקשוב 

לפיתוח ותפעול המערכות הממוחשבות והתקשוביות במבני הרשות השונים והן במוסדות החינוך 

 בקרה.ההשליטה ותחום בתחומי הניהול, המידע והידע וספר( בגני תקוה ה)גני ילדים ובתי 

המובילה את הקדמה  תבשנה האחרונה הלכה והתפתחה המחלקה לכדי מחלקה יוזמת וחדשני

האגפים  ,ופעולה של מוסדות החינוךהטכנולוגית במועצה על מוסדותיה ומעורבת בכל תהליך 

 והמחלקות השונות.

רות טכנולוגי שי תמספקו של הרשותבמרכז העשייה נמצאת מידע המערכות ו מחלקת התקשובכיום 

לרווחת  הניתניםהשוטפת והן בשירותים הטכנולוגיים  הן לעובדי הרשות בהתנהלותמתקדם, 

 התושב , מתשלומי אונליין ועד הגשת בקשות מקוונות.

רגוניות ולתחזוקתן, להפעלת מרכז המחשבים, ילהקמת מערכות המידע הא תאחראי המחלקה

כל אלו משמשים  .ברשותולהפעלת מערכות הקשר והתקשורת הפנימיות  לניהול מסד הנתונים

 מוסדות החינוךלביצוע העשייה בוהן  האגפים והמחלקות השונות במועצהלביצוע העשייה של 

חיזוק  ,למידה מתוקשבת מתקדמת ,הנגשת המידע לציבורסחר אלקטרוני,  :רחב של תחומים במגוון

 עוד.פיננסית והקשר עם התושב , התנהלות תקציבית ו

 יעוד

ויועץ מקצועי בתחום התקשוב ידע מוקד מחלקת התקשוב ומערכות המידע של הרשות תשמש 

ובתהליכי  טכנולוגית במוסדות החינוךהחדשנות התפעל לייעול מערך התקשוב ולקידום  .לרשות

עול ילי ,תפעל לשיפור השירות לתושב תעמיד טכנולוגיות מתקדמות, הפעילות השונים ברשות.

 של השירות. ודיגיטציהולקידום הנגשה  תהליכים
 

 מטרות 

 

 המטרה מס'
גורמים מקושרי 
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 לטכנאים.ותהליכי 



 התושב במרכז המטרה: .א

 המשימה:

הכנסת תהליכים עסקיים ו קידום שירותים דיגיטאליים זמינים ומהירים לרווחת התושב.1
 דיגיטאליים חדשנים.

 

חדשים אונליין ובאופן צרכים הניתנים לתושב לצרכים קיימים והשירותים  הרחבת התוצאות:
 מקוון.

 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
לו"ז לביצוע 

 המשימה

ש זיהוי ואפיון תהליכים בארגון בדג
ר מלשירות לתושב, משלב הפניה ועד ג

 טיפול
 אחת לרבעון מנמ"ר המועצה

מדף הנותנות איתור כלים ומערכות 
 מענה לצורך הנדרש

 בהתאמה מנמ"ר המועצה

והצגתו לצורך, המוצר איתור והתאמת
 לאישור מנכ"ל/גזב"ר

 בהתאמה מנמ"ר המועצה

הטמעת הכלי אל מול הטכנולוגיה 
הקיימת במועצה והדרכת העובדים 

 בהתאמה.
 בהתאמה מנמ"ר המועצה

 פרסום וקידום השירות לתושב
מנמ"ר המועצה אל מול 

 דוברות הרשות

עם תם הטמעת 
הכלי ולאחר 

שליטת העובדים 
 בכלי.

 

 המשימה:

 צמצום הפער בידע הטכנולוגי.2

ידע הטכנולוגי תקשובי בקרב אוכלוסיות שאינן שולטות בכלים שעידן פער בה צמצום התוצאות:
 טכנולוגי זה נותן לנו.

 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
לו"ז לביצוע 

 המשימה

 האוכלוסייהזיהוי ואפיון צרכים בקרב 

 המועצה, מנהלתמנמ"ר 
אגף הרווחה , מנהל 

מחלקת הנוער ומנהלי 
 בתי הספר

 אחת לשנה

 אחת לשנה מנמ"ר המועצה בניית תוכנית הדרכה מותאמת לצורך

כיתת ותיקים /  :ייעודיותביצוע הדרכות 
 ייעודיותהשתלמויות 

 מנהלתהמועצה, מנמ"ר 
אגף הרווחה , מנהל 

מחלקת הנוער ומנהלי 
 בתי הספר

בהתאם לאפיון 
הצרכים: 

 השתלמות
נקודתית / למידה 

 שנתית רציפה.



 חדשנותהשיפור וקידום מערכות טכנולוגיות וקידום המטרה:  ב.

 המשימה:

 ידעהמ.שימור וניהול 1

 דע ברשות, נגישות ותיעוד המישמירה על זמינות התוצאות:

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
לו"ז לביצוע 

 המשימה

זיהוי ואפיון סוגי המידע הנדרשים 
לשימור/סינון תכנים אישיים ושאינם 

 רלוונטיים

מנמ"ר המועצה ועובדי 
 הרשות

 2018 'חציון א

ונפחי  DCביצוע התאמה טכנולוגית של 
 נדרשהידע המאחסון ושימור 

 2018 'חציון א המועצהמנמ"ר 

זמינה הקפדה על יציבות הרשת וגישה 
 לשרתי הליבהמהירה ורציפה 

 בשוטף מנמ"ר המועצה

שת"פ עם תקשוב משרד החינוך 
 להכנסת טכנולוגיות תומכות פדגוגיה

מנמ"ר המועצה ,מנהלי 
 בתי הספר ורכזי התקשוב

 אחת לרבעון

 

 

 המשימה:

 .אבטחת המידע2

 שאינם רשאים.שמירה על מידע זמין וללא דלף מידע לגורמים  התוצאות:

 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
לו"ז לביצוע 

 המשימה

ביצוע הדרכות,שליחת תזכורות מדריכות 
 ף מידעלוהתראות לגבי סכנות ד

 מנמ"ר המועצה

בשוטף ובהתאם 
להתראות הרשות 
הלאומית להגנת 

 הסייבר

 בשוטף מנמ"ר המועצה חסימת גישה להתקנים חיצוניים

ומניעת  הפרדת רשתותהקפדה על 
הכנסת אמצעים שאינם מאובטחים 

 לרשת
 בשוטף מנמ"ר המועצה

הגברת המודעות למאגרי מידע רגישים 
 והדרכת עובדי המועצה

מנמ"ר המועצה ועובדי 
 הרשות

 בשוטף

 

  



 משימה:ה

ידוא עדכניות טכנולוגית של ו ,ליבת הרשת ואמצעי התקשובשדרוג , מידעההטמעת מערכות  .3

 שיפור תהליכים בארגון.תוך מערכות ה

 .עבודה תהליכית מקוונת נכונה ומתועדת התוצאות:

 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
לו"ז לביצוע 

 המשימה

מול מנהל לקוחות  שמירה על קשר רציף
 החברה לאוטומציה

מנמ"ר המועצה, החברה 
 לאוטומציה

 בשוטף

זיהוי ואיתור פערים בידע בשימוש 
באמצעים ותיאום הדרכות בהתאם 

 לנדרש

 המועצה, החברהמנמ"ר 
 לאוטומציה

 בשוטף

מכרז מערכות תכני ועיקרי מעקב אחר 
המידע ווידוא מתן הכלים הטכנולוגים 

וליווי  תמיכה, הדרכהי:הנדרשים בדגש
 משתמשמלאה ל עד עצמאות

 המועצה, עובדימנמ"ר 
הרשות והחברה 

 לאוטומציה
 בשוטף

הדרכת משתמשי קצה להתייעלות 
 בתהליכי עבודה הנובעת מפער בידע

 בשימוש בכלים הזמינים לרשות העובד

מנמ"ר המועצה ועובדי 
 הרשות

 אחת לשנה

 

 המשימה:

 שדרוג ליבת הרשת ואמצעי התקשוב.4
 

 יצירת סביבת עבודה יציבה מהירה ואיכותית התוצאות:

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
לו"ז לביצוע 

 המשימה

 מנמ"ר המועצה אפיון הצרכים לשדרוג/תחזוקה ורכישתם
 2018 'א חציון

בהתאם לתקציב 
 שאושר

החלפת ליבת הרשת למתקדמת ,יציבה 
ומהירה  ובעלת נפח עבודה רחב יותר

 יותר.
 2018 'חציון א מנמ"ר המועצה

יצירת אחידות מערכתית בגרסאות מע' 
 ההפעלה ואופיס

 2018 '+ב'חציון א מנמ"ר המועצה

 

  



 מטרה: תודעת שירות גבוההה .ג

 המשימה:

 לטכנאים.ותהליכי שירותי ,פיתוח מקצועי .1

 

 משתמש הקצה בחווייתלמתן מענה לתקלות ושיפור מתמיד  SLAעמידה ב התוצאות:
  

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
לו"ז לביצוע 

 המשימה

 מנמ"ר המועצה ביצוע יישור קו מקצועי לטכנאים
בתחילת שנת 

 לימודים ובחציון

 אחת לשנה מנמ"ר המועצה העברת סדנת מתן שירות

ביצוע תיאום ציפיות אישי בשיחות 
 אישיות תקופתיות

 אחת לחצי שנה מנמ"ר המועצה

 106הקפדה על פתיחת קריאות במוקד 
 בלבד ומימוש תהליכי עבודה תקינים

 בשוטף מנמ"ר המועצה

חידוד נהלים ותהליכים מקצועיים 
: נדרשים בהתאם למדיניות הרשות

מותר/אסור ודגשי חוזרי מנכ"ל משרד 
 החינוך

מנמ"ר המועצה וטכנאי 
 המועצה

בשוטף ובפתיחת 
 שנת לימודיםכל 

 

 


	מחלקת תקשוב ומערכות מידע
	יעוד
	מטרות

	א. המטרה: התושב במרכז
	ב. המטרה: שיפור וקידום מערכות טכנולוגיות וקידום החדשנות
	ג. המטרה: תודעת שירות גבוהה

