
 

 סביבת העבודה בארגון  

 הנדסת אנוש  –ארגונומיה 

 

 עוסקת בהתאמה של סביבת העבודה לעובדים.    :ארגונומיה 

 כלומר, במקום לאלץ את העובדים להתאים את עצמם לסביבה,                    

 את הסביבה לעובדים. מתאימים                   

 הארגונומיה חוקרים את המגבלות האנושיות  ידי -על

 ב בהם בזמן תכנון ועיצוב מוצרים.תכונות שכדאי להתחשאת הו

 מטרות הארגונומיה: 

 מניעת נזקים מיידים לעובד.   –  מניעת תאונות.   1

 נזקים שנגרמים כתוצאה מביצוע העבודה או נזקים הקשורים  -  מניעת נזקי בריאות.   2

 לסביבת העבודה )כמו חומרים מסוכנים( וגורמים לנזקים                                       

 מצטברים ומחלות.                                     

 שיפור אופן הביצוע ואיכות העבודה במטרה שהתפוקה תגדל או   - הגברת יעילות.   3

 על מנת להקטין את כוח האדם.                              

 

 עקרונות של הנדסת אנוש במשרד הממוחשב ה

 )במה עוסקת הנדסת אנוש במשרד הממוחשב( 

  

 : תכנון סביבת העבודה

 חמום/קרור/אוורור, תאורה, רעש, התאמת צבעים  - תנאים פיזיים -

 כסאות מתכווננים ומותאמים לגוף,  - התאמת הרהוט והציוד מבחינה פיזית ונוחות -

 מותאם, שולחן מותאם לגובה וכו'.. כסאות עם תמיכה ועומק 

 מקלדת ועכבר ארגונומיים, לוח מקשים      - התאמת ההמערכת הממוחשבת לעובד -

 םועכבר אלחוטיים, מסך המונע קרינה ועייפות עיניי     

 

 

 

 



   הבטים רגשיים וחברתיים בהנדסת אנוש

שחיקה מתח ועייפות.  בעיות גורמות לירידה באיכות חייו  יש להתייחס גם ללחץ הנפשי, 

הגורמים ללחץ יכולים להיות   סיכוי למחלות ותאונות.,  של העובד ועבודתו ומגבירות

עבודה שלא מותאמת פיזית, תכנון לקוי של תהליך העבודה, חוסר התאמה בין סביבת 

לפיכך יש לעשות פעולות למניעת  ד לתפקיד, יחסים חברתיים רעועים.אישיות העוב

 תכנון סביבת עבודה, התאמה לתפקיד... –מצבים אלו כמו  

 

 מערך משרדיתכנון 

 

 מערך משרדי

 ציודו ועל הריהוט והמיכון שבו בשטח נתון"."צורת התפרסות של גוף ארגוני על 

 מערך משרדי זו הדרך שבה אנו מתכננים את המשרד וממקמים את היחידות, 

 הרהוט, ציוד, מיכון, מקצים שטחי עבודה, תנאים פיזיים....

 

 חשיבות המערך המשרדי 

 מערך משרדי מתוכנן היטב מביא ליעילות עבודה.   -

 והגדלת תפוקת העבודה זרימת עבודה    -

 חסכון של ציוד, מיכון ורהוט.    -

 נוחות ובטיחות לעובדים וללקוחות.    -

 

 ? מתי מתכננים מערך משרדי

 כאשר מקימים ארגון חדש או יחידה/מחלקה חדשה.   -

 כאשר עוברים למבנה חדש.   -

 כאשר הארגון מתרחב.    -

 אופן פעולת הארגון או העובדים משתנה.    -

 אשר יש תלונות על תפקוד לקוי מלקוחות או עובדים.כ   -

   

 

 

 

 

 



 

 גורמים להם נתייחס בתכנון המערך( ?   )גורמים על פיהם נקבע המערך

 יצרני/שרותי    -.   סוג הארגון  1

 . ודהקשורות בעב ', דרגים, סמכויות, אחריות, יחאופן חלוקת העבודה  -.   מבנה הארגון 2

 עבודה שדורשת שקט, ריכוז, סודיות...   -וצרכיה .   אופי העבודה 3

 ירוכזו באותו אזור. לאותו נושא, קשורים וים עובדים שמטפל   -.   אופן זרימת עבודה 4

 נוחות, פרטיות, תנאים פיזיים,  גישה נוחה לרהוט וציוד.  –.   צורכי העובד 5

 בלת קהל ומודיעין...להמתנה, מקום לק מקוםם פיזיים, שילוט, תנאי  –.   צורכי הקהל 6

 המשרד.  אפשר עבודה יעילה וניצול שטחאשר ילרהוט וציוד נכון מקום   -.   רהוט וציוד 7

 תיקונים...  נקיון, טיפול בציוד,  - זוקה שוטפתאפשר תחהממערך  -.   תחזוקת המשרד 8

 טחונו של העובד והמבקרים בארגון. להבטחת שלומו וב    -.   בטיחות וגהות 9

 

 בטיחות 

 ים למניעת נזקים מיידים לעובד. נקיטת אמצע

 מוות, שבר, כוויות, נפילות, התחשמלות ...  –כמו  

 

 גהות 

   שעלולים לגרום נזק מצטבר לעובד. מניעת מפגעים

 עיוורון, פגיעה בשמיעה, סרטן וכו'..    –כמו  

 

 תחנת עבודה והקצאת שטחים בארגון: חדר  אישי ואולם עבודה 

 עבודה תחנת 

במרבית שעות  ע העובד את עבודתו ובה הוא נמצא תחנת העבודה היא המקום בו מבצ

 .העבודה

 הגורמים המכתבים את מיקום תחנת העבודה 

 העובדים והיחידות, זרימת החומר. סוג העבודה,  הקשר בין

 מיקום תחנת העבודה וצורתה משתנים בהתאם לסוג העבודה המבוצעת. 

 תחנת עבודה צריכה לכלול:  

 אוורור/חימום/קירור, אקוסטיקה, צבע מתאים, תאורה ...     – מתאימים  תנאים פיזיים

אסטטית, נאה, נעימה ומאורגנת ולכלול את כל  בנוסף,  תחנת העבודה צריכה להיות 

 הרהוט, הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה.

 

 



 

 הקצאת שטחי עבודה 

 חדר אישי .1

 חדר הניתן לעובד אחד או לעיתים לשניים.

 פקיד ייצוגי. ה וא ריכוז, סודיות  - חדר אישי יינתן לעובד כאשר עבודתו דורשת

 :   מאפשר ריכוז יתרונות 

 מאפשר שמירת סודיות מקצועית   

 ייצוגי )סמל למעמד( ובעל יוקרה  

 מאפשר פרטיות וחופשיות.  

 שטח והוצאות אחזקהבזבוז  –:   הוצאות מרובות חסרונות 

 קושי בפיקוח   

 האטה בזרימת עבודה   

 שינויים משמעותיים במערך המשרדי  קשה לערוך  -חוסר גמישות   

 

 אולם עבודה  .2

 חדר גדול המכיל מספר תחנות עבודה.  

 העובדים מבצעים את אותה עבודה   - עובד ימוקם באולם עבודה כאשר

 כאשר העבודה אינה סודית או שהעבודה של אחד קשורה בשני. כמו כן, 

 יות והמעמד אינו מחייב חדר אישי.אינה דורשת פרט

 זרימת עבודה יעילה  יתרונות: 

 הרגשת שוויון אצל העובדים  

 פיקוח יעיל   

 חיסכון בשטח ובהוצאות   

 תקשורת יעילה בין העובדים  

 קושי בשמירת סודיות ופרטיות  חסרונות: 

 רעש המקשה על יכולת ריכוז   

 העובד נתפס כבעל מעמד נמוך  –ייצוגיות  חוסר   

 

 חדר אישי בתוך אולם עבודה .3

 ניתן לשלב חדר אישי בתוך אולם עבודה.   

 בבנקים למנהל יש חדר אישי שממוקם בתוך אולם העבודה.   -דוגמא

 פותר את בעיית הרעש ומאפשר ריכוז  : יתרונות 

 מאפשר פרטיות וסודיות   

 העובדיםמאפשר פיקוח יעיל על   

 

 

 

 

 



 

 ע ארגונימיד ניהולוהאדמיניסטרטיבי המשרד 

 המשרד

לכל יחידות    .  הוא מספק שירותי עזרארגוןיחידה חיונית וחשובה לעבודת ההמשרד הוא 

חשיבותו הרבה נובעת מכך שהוא מרכז ומנהל את  . כל הדרגים(ב) הארגון ולמנהלים

 הניהול השוטף של הארגון והתפתחותו.   המידע הארגוני הדרוש לצורך

 ידע ומידע

 הידע, המידע והתקשורת הפכו למשאב מרכזי ביותר בעולם. 

 הם מסייעים להתפתחותו וניהולו של הארגון.

 

 מידע

 ארגון, ניתוח, פירוש...כלשהו כגון: נתונים שעברו עיבוד אוסף 

 / מידענות מידענים

 תפקידם להגיע למידע הדרוש )הנמצא במאגר מידע(, מידעוחיפוש ה עוסקים בניהול ה

 

 : ל משאב המידע שהמשרד מספק חיוני וחשוב

 חקירת נושאים לעומק.  1

 קבלת החלטות .  2

 .  התפתחות והתקדמות 3

 .  התעדכנות שוטפת 4

 .  עזרה בפתרון בעיות 5

 

כדי  ים.  הדרג המינהלי והניהולי זקוקים למידע גהמידע חיוני לתפקוד כל הדר •

לקבל החלטות לטווח קצר וארוך ואילו הדרג התפעולי זקוק למידע שוטף על  

 פעילות הארגון.

 

      עיבוד נתוניםתהליכי 

 קריאת הנתונים  .א

 שמירה ומיון  .ב

 חישובים ועריכה  .ג

 עד שניתן להשתמש בנתונים כמידע לצורך השגת מטרות הארגון. 

 

     מערכת מידע:

 תפעול הארגון וניהולו.  ,שמטרתומערכת שמפיקה מידע 

 המערכת כוללת :    

 תוכנה, נהלים, מודלים לקבלת החלטות, מאגרי נתונים. ,  קלט ופלט( - ציוד הקפיחומרה )

 

 



  מקור המידע

 החיצונית  המידע זורם אל הארגון מהסביבה 

 אלקטרוני. שיחות טלפונים, פקסים, דואר , דרך מכתבים, דיסקטים

 חות טלפון, פקסים וכו'..  מכתבים, שי  –ו/או הארגון יוצר מידע 

 הארגון או לגורמים מחוץ לארגון.  בתוך הזורמים

קביעת סוג המידע הרצוי והטיפול בו נעשים במשרד ביחידת הסיוע   •

 המידע.  דרכו ובאמצעותו זורם, זו מהווה מוקד 'בית )מנהלי( יחהאדמניסטרטי

 

 ת ניהול רשומו 

טיפול  הפעלת תקיון ותיוק מסמכים,   :כמו הטיפול במידע כולל ניהול שוטף של הרשומות 

 , ארכיון, ביעור רשומות וכו'....בדואר נכנס ויוצא, הדפסות, הפעלת מגנזה

 ניהול מידע

למטרות    כל הפעולות שצריך לבצע על מידע, כדי לקבל החלטות ולבצע  פעולות שנוגעות

 ממקום למקום.  תםדם ושמירתם, אחזור והעבר ויצירת נתונים, איסופם, עיב ון:כג ,הארגון

 סורק, מקלדת, עכבר, דיסקט, סורק וכו'..   -הזנת הנתונים למחשב באמצעות אמצעי קלט 

 

   נתונים:האיסוף  תהליך  

 .  קיבוץ ריכוז ואגירת נתונים1

 .  הכנת הנתונים להזנה 2

 .  הזנה למערכת 3

 שדות, סימול, מיון, סווג וניפוי טפסים, ביקורת. .  הכנת טפסים, 4

 

 )מודל לטיפול במידע( תהליכי ניהול מידע:

ריכוז, קיבוץ ואגירה  של נתונים כדי להפיק  - קלט איסוף ושמירה של נתונים .1

 )איסוף מידע ממוחשב, ממאגרי מידע, דוחות, טלפונים..(  מהם נתונים.

 העברת המידע לעובד או הגורם המטפל בנושא.   - ניתוב המידע .2

  המידע המעובד משמש לצורך הערכה והסקת - עיבוד וניתוח מידע )הפקת מידע( .3

 לצורך עיבוד ניתן להעזר בגליון אלקטרוני ומסדי נתונים.מסקנות וקבלת החלטות. 

 שמירה ותיוק בתקיון אלקטרוני.  - אחסון .4

הפצת דוחות ומימצאים לגורמים בתוך ומחוץ  - המידע(פיזור הפצת התוצאות ) .5

לארגון בעזרת מערכת תקשורת פיזית )דואר, שליח..( או מערכת תקשורת  

 ...(, SMS, ממוחשבת )דואר אלקטרוני

 איתור ושליפה של מידע שנשמר לצורך שימוש חוזר.    -  אחזור מידע .6

 היא פעולת ביניים שניתן לבצע בכל זמן לאחר עיבוד המידע. הפקת פלט •

 

 ניתן לסכום את ניהול המידע: 

 קבלה ואיסוף < עיבוד וניתוח < הפקת מידע רלוונטי < אחסון ושמירה  •

 



 

  יסוף מידעא

 "קלט".   -נקרא למחשב והעברתו  איסוף מידע ונתונים 

 תקיון אלקטרוני. אגר מידע + לבסוף נוצר מ •

 

 סינון מידע

 רתה ניפוי והפרדה בין עיקר לטפל. סינון מידע זוהי פעולה שמט

 שיטות:  2לפי    לא רלוונטי שהתקבלו בשלב האיסוףמסננים שגיאות, טעויות ומידע 

   חלוקה, הפרדה לפי ערך מסויים  -מיון  •

 נושאים, אזורים וכו'....שיוך, לפי  –ווג  יס •

 מזהות שגיאות בזמן הזנת הנתונים ומדווחות עליהן. התוכנות גם ישנן 

 הזנה מחדש למערכת.מחיקה של הנתונים ואו של השגיאות אז, יש לבצע תיקון 

              

 אחזור מידע

 תונים )מידע( ממערכת מאגר המידע.תהליך שליפת נ 

 :    בעיות באחזור מידע

 וקשה לאתרו.  בעיות באחזור יכולת להיות כתוצאה ממידע שהלך לאיבוד, נשרף, נפגע

 הדרכים להבטיח אחזור מידע: 

 דיסקט, סרט מגנטי  –.  גיבויי באמצעים מגנטיים 1

 .  גיבוי בדיסק קשיח2

 .  גיבוי בקלטות גיבויי 3

 נייר  –.  שמירה על עותק קשה 4

 תחזוקה של המחשב ואמצעי האחסון. . 5

   ידע  מתבצע באמצעות "מפתח"האחזור ממאגר מ

 .ידי פרמטרים מוגדרים וידועים-על  רשומהזהו זיהוי של 

 

 השיטות  לאחזור לפי מפתח: 

 רשימה ובה פירוט רשומות  הממוינות לפי מפתח מזהה לרשומה.  -  אינדקס.  1

 לחיצה על רשומה מעבירה אותנו ישירות למיקום אחסון הרשומה במערכת                     

 הממוחשבת.                    

 יתרונה בכך שהגישה לרשומה היא מהירה וישרה ללא סריקת כל הקובץ.                    

 גר יכולים להיות כמה אינדקסים.  לכל מא                    

 זוהי שפת חיפוש.     - תזאורוס.  2

 פי נושא או מספור או שילוב שלהם. החיפוש מתבצע ל                     

      דיר את הנושא, להחליט באיזה מאגרלצורך חיפוש בתאזרוס יש להג                    

 לאתר את המונחים המבוקשים, להריץ חיפוש ולבדוק תוצאות ושם  לחפש                    

 

 



 מידע מאורגן ומסודר להעברתהשיטה  – טופסה

 

   ? טופסמהו 

 ומקום ריק למילוי פרטים משתנים. מכיל פרטים קבועים מודפסים מראשהמסמך 

 ישנם טפסים לאיסוף מידע וישנם טפסים שבאמצעותם הארגון מעביר מידע.    -

 ישנם טפסים לשימוש פנימי וישנם טפסים לשימוש חיצוני.     -

 

 השימוש בטופס נעשה כאשר  

 רב של גורמים.  יש צורך באיסוף או העברת נתונים בעלי אופי דומה ממס'

 

, כל החלקים בנויים בצורת סעיפים או כל טופס כולל מבוא, גוף וסיום - פסמבנה הטו

 חלוקה מוגדרת ומסודרת 

 

 נתונים להכנת תעודת זהות ודרכון,  נתונים אישיים לקבלת תלמיד לביה"ס,   - דוגמאות

 ....הכנה לאירוע רב משתתפיםאו  ת ציודטופס מכתב להזמנ                

 

 יתרונות הטופס 

 איסוף מידע מושלם והעברתו בצורה מרוכזת, מתומצתת ואחידה  -

 חסכון בניירת, בזמן והוצאות  –ייעול העבודה   -

 

 חסרונות הטופס 

 הטופס אינו אישי כמכתב  -

 המקום למילוי נתונים מוגבל  -

 יש צורך במלאי גדול של טפסים ולעיתים הלקוחות לוקחים טפסים כרזרבה  -

 

 הפרטים הקבועים בטופס 

 פרטים מזהים של הארגון  -

 שם הטופס ומספרו   -

 הסברים והוראות כלליות   -

 ניתן להציג את הנחיות בשאלות פתוחות או סגורות., הנחיות למילוי הנתונים המשתנים  -

 הקצאת שטחים למילוי נתונים משתנים   -

 

 ף רתו

 המשתנים.המקום הריק המצוי לצד הפרטים הקבועים.  מיועד למילוי הפרטים זהו 

 

 

 

 

 

 

 



 הסיוע המנהלי )אדמיניסטרטיבי(

 :סוגי תפקידי ניהול 3ישנם 

 דים הקשורים ביחסים בין אישייםתפקי .1

טיפוח קשרים עם ממונים/כפופים   אירוח מבקרים, השתתפות בכנסים ובארוחות

 ועמיתים. 

 תפקידים הקשורים בהעברת מידע  .2

 הדרכה והעברת הוראות ביצוע. קבלת מידע מתוך ומחוץ לארגון וקבלת החלטות

 ם הקשורים במטרות ויעדי הארגון תפקידי .3

 תאום, פיקוח ובקרה, תקשורת.                          תקצובותכנון, קבלת החלטות, ארגון, הפעלה  

    ? סיוע מינהלימה 

תפקידיהם במסגרת    כל הפעולות שנעשות במשרד כדי לעזור למנהל ולעוזריו בביצוע

 הארגון. ופעילות מטרות  

 : הסיוע המנהלי מטפל ב

 א.   ניהול הזמן של הדרג הניהולי 

 ב.   ניהול הרשומות ויצירת המסמך 

 ג.    ארגון העבודה על פי נהלים וטיפול בהזמנות לציוד/מיכון ורהוט. 

 ד.   ניהול מידע 

 

 : תפקידי הסיוע המנהלי

 לפגישות/ישיבות/לביצוע משימותיו .   הקצאת זמן למנהל  1

 .   לספק למנהל מידע רלוונטי ומתאים בזמן המתאים, על מנת שיוכל לקבל החלטות. 2

 ניהול מידע   -.   לנהל מערכת רשומות ומאגרי מידע מעודכנים3

 .   לדאוג שהעבודה בארגון תתבצע על פי נהלים ותחת פיקוח מנהלי 4

 חשוב ביותר שנלמד כבר בהרחבה. תפקיד  –.   הטיפול במידע  5

 

 מערכת אינטגרטיבית בסיוע מינהלי:

, אשר מאפשרים לשלוט  ת היא מערכת המשלבת מספר מרכיביםמערכת אינטגרטיבי

 צריכה לכלול מספר מרכיבים כמו:מערכת הבמידע באופן שוטף. 

 מחשבון, ספר טלפונים, יומן וכו'..  :כוללת, ה. מערכת ממוחשבת לניהול זמן1

 כגון: מחשב, סלולר  . תקשורת ממוחשבת2

 , תוכנה למצגות, דוא"ל ועוד מעבד תמליליםיישומי ארגון ממוחשבים כגון: . 3

 , ארכיב, ארכיון CRM - . מערכת תיוק ושליפת מסמכים4

 נתונים דיגיטליים , מסדי מידעוטיפול בניתוח   –ות  ט . מערכות לתמיכה בקבלת החל6

 



 

 ניהול הזמן  של הדרג הניהולי

עיל של הזמן והשגת לשם ניהול י וסס על תכנון, ארגון, תאום ובקרהתהליך המבזהו 

עובדי הסיוע המנהלי צריכים לטפל במשימות הפשוטות יחסית , אך  מטרות הארגון.

ואר אלקטרוני,  תכתובת וד: א יגזלו את זמנו של המנהל כגון "זוללות הזמן" כדי שהם ל

 . , ארגון וניהול המידע ועודתקשורת וטיפול באמצעי תקשורת

 תכנון סדר היום כסיוע בניהול זמן המנהל: 

 .  האזנה להודעות במשיבון ובתיבות קוליות. 1

 .  בדיקת הודעות שהושארו בתיבת דואר אלקטרוני  2

 .  איסוף מסמכים ממכשירי הפקס. 3

 וניתובם לגורמים מטפלים..  מיון דברי הדואר 4

 יפול במידע שזורם לטלפון/לסלולארי/למחשב.  ט5

 

 ול הזמן של בעלי תפקידים בארגון: עקרונות לניה

דם לשלוט בזמנו באמרו "לא" מאפשרת לאר שאהתנהגות  –  עקרון האסרטיביות .1

 מתחשב והגיוני. הסברכדי מתן  תוךלפעילויות או מצבים, 

יצירת מרחב זמן וניהול פעילויות מותאמות   – ושליטה בזמןפיתוח משמעת עצמית  .2

 ללא לחץ או הפרעות  

מכוונים לשעה, יום, שבוע, חודש , שנה.  היעדים יצירת  – קביעת מטרות ויעדים .3

 אי אפשר לשלוט בזמן. בלעדיהם

 גוזלות את רוב הזמן מהמשימות המבוצעות  20% כיקובע ר שאחוק   - חוק פרטו .4

תוך  זלות את רוב הזמן ולצמצמן  גור שאלאתר את אותן משימות  לכן  יש  (,80%)

 במשימות החשובות ביותר.  כדי התמקדות

 קובע שהעבודה נמשכת תמיד מעבר לזמן שהוקצה לה.ר שאחוק  –  חוק פרקינסון .5

 .  שהוגדר לה זמניםהולעמוד בלוח  ן יש להציב מועד סופי לכל משימה לכ

 :   מפקח משימות •

 והתקשורת. להיחלץ משיטפון המידע  שנועד לעזור למנהליםתפקיד חדש 

מפקחי המשימות באים במקום מזכירות ומנהלי לשכות. הם מטפלים  

ובתקשורת.  נוטלים הודעות, עונים לטלפונים, מתכננים את זמן   בתכתובת

אוספים מידע רלוונטי הדרוש למנהל לפגישות, מתאמים בין  העבודה.

הם מנהלים  כמו כן, העברת הודעות ועדכונים מהמנהל.  היחידות על ידי

 יומן פעילות ומעקב אחר ביצוע משימות.   

       

 

 

 



 קביעת פגישות: 

 יומן לניהול פגישות  .א

  ביומן  פגישות שנתי ידנימשתמשים עדיין  רבים )בעיקר קטנים(בארגונים 

 יומן פגישות אלקטרונילגדולים או מורכבים ניתן לראות את המעבר בארגונים 

 מאפשר חיפוש, רישוםוהדף אינו נגמר,  דפים להוסיףאין זה בו ומן ממוחשב י

 והעברת מידע מהיומן למחשב האישי. 

 היומן בדרך כלל מצויד בלוח שנה, שעון מעורר, תזכורות, מחשבון וכו'..

 מספרי טלפון. ו   מאגר כתובות, מילוןיש גם  ניםיומ, בחלק מבנוסף

 

  תוכנה לניהול פגישות .ב

  .המשתתפיםתוכנה המאפשרת לאתר מועד פנוי שיתאים לכל 

 לצורך כך תחנות העבודה צריכות להיות קשורות ברשת.

 את כל הפרמטירים כגון:  התוכנה לניהול פגישות קובעת

 . משתתפים ועוכ, משך הפגישה, נושא הפגישה, תאריכים מתאימים

  ,הפגישה יש להכניס את כל הנתונים כדי לקבוע את מועד

 משתתפים כל הדעה ל הואת ה ץפיתמועד פגישה ותקבע את התוכנה  

 הפגישה. תזכורת לפני תבצע ואפילו 

   

 מחשב כף היד  -סייען לארגון סדר יומן ומשימות 

 מחשב כף היד כולל:     

 כתיבת תזכורות )פתקיות( ,  פגישותיומן , ספר כתובות וטלפונים

 חשבון, דואר אלקטרוני, מעקב כספימ

 נים נרשמים בעט דיגיטלי המצורף.  הנתו

 :  חלק עליון מיועד לתצוגה והחלק התחתון לכתיבת נתונים.  2- המסך מחולק ל

 את הנתונים ניתן להעביר למחשב האישי.

 " "מקלדת וירטואלית ניתן גם להקליד באמצעות 

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהתוכנה.                                                   מחשב כף הידמסך  מקלדת המופיעה על 

  

 הסלולארי

 ,  ע"י תפעול ואפליקציות אשר מאפשר ניהול משרד שלםמכשיר הטלפון הסלולארי  

ואחסון, ניהול   ניתן לבצע דברים כגון: צילום וסריקת מסמכים, ביצוע תכתובת, גיבוי

היתרון הגדול  . העברת מידעגם למחשב למאפשר חיבור  , הסלולרי כמו כןלקוחות ורישום. 

בכל מקום וללא חיבור קווי )בחיבור  ניתן לגלוש באינטרנט הסלולרי  אמצעות הוא שב

 . אלחוטי(. ולכן ניתן לבצע את כל פעולות המשרד באופן נייד ללא הגבלה

   

 



 במשרד ניהול רשומות 

 

   ?רשומה מהי 

ואף   בהקלטה, תצלום, סרט, ,אמצעי מגנטיכל דבר שנרשם בכתב, בדפוס, בתמונה, על 

כל עובד יוצר רשומות ונזקק לרשומות בביצוע   והוא רלוונטי לצורכי הארגון.נייר 

חובה על ניהול יעיל של רשומות המשרד לצורך   יו. הרשומות הן מוצר וכלי עבודה.תפקיד

 וכו'..מתאימות  קבלת החלטות , נכונה תקשורת

 מנהל מערכת הרשומות  •

 איש מקצוע האחראי לסייע למנהל בניהול מערכת הרשומות.   

 )מזכירה, מפקח משימות, מנהל יח' שרותי משרד וכו'..(

 .בכל צורות הרישום מנהל הרשומות צריך להיות בעל מקצוע עצמאי ומיומן

 מאגרי מידע )מרכזי רשומות( 

 . שרוכז יחדיו במקום אחדאוסף מידע זהו  מאגר מידע

 )ידני( מסורתימידע  אגרמ

מידע ומהווים את ריכוז ה נמצאים בתקיון/מגנזה/ארכיוןאשר קים המידע מרוכז בתוך תי

 המאורגן והמסודר של הארגון.

  ממוחשבמידע מאגר 

 / תקליטורים  / דיסקטים גון:כ ות בקבצים על גבי אמצעים מגנטייםהרשומות מרוכז 

כולם ביחד הם מאגר המידע  אמצעי מזעור שונים,ו סרטים מגנטיים / דיסקים קשיחים

 .שב של הארגוןהממוחהמרוכז ו

 תקיון אלקטרוני 

תיוק אלקטרוני  ואר יוצא ומסמכים הנוצרים במשרד.תיוק תקיון האלקטרוני נעשה עבור ד

  ממאגרים חיצוניים כמוהדואר הנכנס מגיע מורכבת יותר.של דואר נכנס מצריך טכנולוגיה 

 נט.-נט והאקסטרה - האינטרה

 

 סוגי מאגרי מידע 2

 (  OFF LINE(  ומאגרים לא מקוונים )ON LINEמאגרים מקוונים ) 

 . ראוטר/הגישה למאגרי המידע המקוונים היא באמצעו קו תקשורת הכולל גם מודם

 ולעיתים מופצים כתוכנה המכילה קוונים מגיעים על גבי תקליטורים מאגרי המידע הלא מ

 אוסף קבצים המיועדים להתקנה על הכונן הקשיח.

 ההבדל בין השניים: 

 ואר אלקטרוני בלא מקוון לא ניתן. במאגר מידע מקוון ניתן לקבל ד. 1

   ואילו במאגרים הלא תן לעדכן את המידע במהירות וקלותבמאגרים  מקוונים  ני . 2

 עודכנים.                               מל תקליטורים מקוונים יש צורך לקב    

 במאגרי מידע מקוונים ניתן ליצור קשר עם מומחים ולהתעדכן. . 3

 במאגרי מידע לא מקוונים המידע תמיד זמן ואילו במאגרי מידע. 4

 בשירות מקוון תלויים בקו תקשורת ואינם זמינים תמיד.     



 

 

 :  מאגרי מידע חיצוניים

 : יקים מגוון שלם של שירותים כמו אלו מאגרי מידע מקוונים, מסחריים, המענ

 דואר אלקטרוני, שיחות ועידה, שירותי מידע וכו'.. 

 קבוע וכו'..מנוי רשיון, , שימושזמן  –וכולל תמיד השירות לא ניתן בחינם 

 הוצאה לפועל וכו'.. או ל ר מידע לעורכי דיןאינטרנט,  מאג ות:דוגמא

 : מאגרים של ארגונים כמוגם מאגרי המידע באינטרנט כוללים 

 אוניברסיטאות, גופי ממשלה, מוסדות, תאגידים גדולים כו'.. 

 . לתאריך הבדיקה מעודכן ונכוןהמידע יש לבדוק כי הוא שהגדול החסרון 

 

 תהליך הטיפול ברשומות 

 הגעת דואר  –. קבלה 1: התחנות לטיפול ברשומות בצורה המסורתית 

 . מיון בתקיון 2                                                               

 וטיפול . קביעת גורם מטפל 3                                                               

 תיוק בתיק   –. שמירה 4                                                               

 . אחזור מהתיק 5                                                               

 

 נות לטיפול ברשומות ממוחשבות הם: התח

 איסוף נתונים וקבלתם בארגון באמצעות: מקלדת, עכבר, סורק, דיסקט     - קלט.  1

 נט וכו'..- אינטראנט ואקסטרה                 

  במחשב c.p.uידע על ידי יחידת עיבוד המרכזית הפיכת הנתונים למ  - עיבוד.  2

  תמלילים,  עיבוד מצגות,, גיליון אלקטרוני :ה כמובאמצעות תוכנוזאת                  

 ינדקס, תוכנות מולטימדיה וכו'..א                 

 שמירה, גיבוי בתקיון אלקטרוני ומאגרי מידע באמצעות כל אמצעי האחסון  - אחסון.  3

 סרט מגנטי...  ,ודיסקים )תקליטור( כרטסת אלקטרונית, דיסקטים –כגון                 

 : המחשב לאמצעי ממוחשב אחר כגון  העברת המידע מזכרון   - פלט.  4

 . ממדפסת )אלו הם אמצעי הפלט(  או הדפסתו על ניירף מסך, דיסקט, שק                

 משלוח, העברת מידע לגורמים בתוך הארגון או מחוץ לארגון   –  הפצה.  5

 נט -נט, אינטרה - רהפקס, דואר אלקטרוני,  אינטרנט, אקסט, תבאמצעו                

 רשת תקשורת מקומית, ועידת וידאו וכו'..                

 

 יבוד מקוון ועיבוד באצווה ע

 דרשומה אחר רשומה והמחשב מעב , המשתמש מזין למערכת את הנתונים  - עיבוד מקוון

 כל רשומה לפני שהוא קולט את הרשומה הבאה בתור.

והמחשב מעבד יחד  רשומות וקבצים   המשתמש מזין למחשב אוסף של  - עיבוד באצווה

 בזו אחר זו ברצף. ם אות

 



 

 אמצעים לעיבוד מידע:

    מעבד תמלילים .1

 מסמכים. טקסט ל  תוכנה המשמש להקלדה, עריכה, הגהה, אחסון והדפסה של

 גליון אלקטרוני  .2

 לניהול חשבונות  משמש לעריכת חישובים על טבלאות נתונים. משתמשים בו

 כספיים ולהצגת מידע בצורת גרפים וטבלאות.

 מולטימדיה  .3

 ועוד קול   העברת מידע בצורת טקסטים המשולבים בגרפיקה, צלילים, תמונות,

  מסד נתונים .4

 לארגון,  מערכת לניהול נתונים  המאחסנת אוסף מידע. היא מכילה כלים

 רשימת לקוחות   ם,רשימת מוצרי –ניהול, מיון ואחזור נתונים.  דוגמא 

    או ספקים באזור מסויים וכו'../ו

 תיוק ושמירת המידע

 ידע ושמירתו על אמצעים מגנטיים אחסון של המהינו  תיוק אלקטרוני

 סרט מגנטי, , קליטון, תקליטור, דיסק קשיחת: חיצוניים כגון מגנטיים אמצעי אחסון 

 קלטות וידאו וטייפ, אמצעי מזעור  כמו מיקרופילם ומיקרופיש.   

 ר את רשומות הארגון לטווח ארוך. ומ שניתן לבאמצעים אלו 

 

 . תיוק יחידתיי בכל האמצעים המגנטים ביחידה אחת נקרא תיוק אלקטרונ •

 תיוק אלקטרוני מרכזי

שאליו מוזרם מידע ממסופים )שרת( נועד לאחסון ולשמור את המידע במחשב מרכזי 

התקיון המרכזי מעבד ומאתר מידע   נות של הארגון או מסניפי הארגון.שונים מיחידות שו 

זיכרון המחשב הוא בעל קיבולת )נפח( גדול  . (ON LINEשל כלל הארגון במצב  מקוון ) 

 בויי.ונעזר בתקלטורים לצורך שמירה וגי

 

 ערכת רשומות במשרד מסורתי )נייר(שיטות לבניית מ 3

 שיטה ריכוזית  –תקיון מרכזי .   1

 יחידות.   קיים תקיון מרכזי שמטפל ברשומות של כמה       

   עוסקות בנושאים הקשורים בניהם. ת מתאים לארגון  שהיחידו      

 יתרונות      

 המסמכים העוסקים בנושא אחד מרוכזים בתיק אחד(כל אחידות ושלמות הנתונים )      

 חסכון בציוד ובכוח אדם.      

 חסרונות      

 תיקיות פרטיות )בגלל המגבלות שהוזכרו( שירות איטי, אי נוחות,       

 



 

 ביזורית שיטה  –תקיון יחידתי .   2

 ון שמטפל בכל הרשומות של היחידה.לכל יחידה יש תקי      

 יתרונות      

 שירות מיידי ונוח,  חסכון בכ"א כי כל אחד יכול לטפל ברשומות, החומר מוכר.       

 חסרונות      

 כפילות בתיקים, העדר שלמות ורציפות, העדר תאום ,  בזבוז בשטח ובציוד.      

 

 : מרכזי + יחידתי  -תקיון משולב .   3

 תקיון ליחידות מסוימות. בשיטה זו  תקיון מרכזי לצד אישור להפעלת       

       

 סיווג וסימול רשומות 

 רשומות ווג יס מהו

  טתיתמאפשרת לקבוע את מקומו של כל מסמך במערכת הרשומות בצורה שיהשיטה זאת 

מסמכים  שיטת הסווג היא הקו המנחה לפיו ימינו ויסודרו ה  ולפי תוכנית קבועה מראש.

                  הנוצרים ומתקבלים בארגון.

 שיטות סווג 

 ם העוסקים באדם, חברה או יחידהריכוז כל המסמכי - שיטת תיקים אישיים .א

שם הנמען או , מכותבהשם שיטה המסווגת את המסמך לפי   - שיטת מכותבים .ב

 מתקבלים ממנו.ר שאהמסמכים 

מסויים  קשורים לאירוע הריכוז כל המסמכים  -)פרשה(  שיטת תיקי אירוע .ג

 שתחילתו וסיומו ברורים. 

לדוגמא   בלבד א אחדדנות בנושה שיטה המרכזת את כל הרשומות  - שיטה עניינית .ד

 של אגף מחשובתיק חשבונות 

אזור גאוגרפי כגון וקשורים לשיטה המרכזת מסמכים העוסקים  - שיטה גאוגרפית .ה

 ועוד ארץ, עיר, שכונה, רח'

רגנים בצורה כרונולוגית כמו שיטה לריכוז כל המסמכים המאו   - שיטה סדרתית .ו

 חשבוניות,  תיק מכתבים יוצאים,  קבלות וכו'..תיק  :דוגמאלותאריכים.  מסמכים

 סימול

 ספרות, אותיות, צבעים, צורות..(שיטה לקביעת מערכת סימנים לתיקים )

תיק הרישום שם את שיטת הסימול נועדה לחסוך  .רשומות סימן לתיק  מתן סמל  אוזהו 

 תיוק  כלומר  – יותר בתקיוןומהירה קלה ואיתור התיק תהיה התמצאות  ולכן ה וומטרת 

 ווג. ישיטת הסימול חייבת להיות מותאמת לשיטת הס
 

 

 

 



 

 : שיטות הסימול העיקריות

 ( 1,2,3)לדוגא: מתן מספר כרונולוגי שוטף  -)רצים( סימול לפי מספרים שוטפים  .1

 )בכל השפות(  ב -סימול לפי אותיות א .2

 שיטת המזכרת  .3

 . תחבורה -לדוגמא: תח   את שם הנושא ציינותבות או אותיות ראשונות המראשי תי          

 שיטת סימול המשלבת אותיות ומספרים  .4

 פקס(  1פקס   )מכונה מס'    1- מכ –דוגמא  , ל מזכרת + מספרים שוטפים          

 שיטה עשרונית  .5

מפוצל  וכל נושא יכול להיות  10- לקים ללפי שיטה זו כל הנושאים בארגון מחו 

                                                                   1.1.2.1,   1.1.2,    1.1, . 1 נושאים( לדוגמא:-)תתי  נושאים משניים  10לעוד  

 

 

 הנהלים וארגון העבודה 

 

 נוהל )פרוצדורה(   

נוהל מורכב מתיאור  הביצוע של התהליכים בארגון.מסמך מינהלי הבא לקבוע את אופן 

   עצמו יתבצע ביעילות. ות שיש לבצע כדי שתהליך החוזר על סדרה של פעול

 : הנהלים יופיעו באחת הצורות הבאות

 וע, הוראות עבודה, הוראות ביצוע. נוהל עבודה, נוהלי ביצ 

 . מעודכנים בהתאם למצבים משתניםות להי נוהלים על ההנהלים יקובצו לקובץ נהלים.  

 )נהלים בינ"ל לאיכות(  ISOדוגמא לנוהלים: תקני 

 : הנוהל יכלול את הפרטים הבאים

 מס' נוהל, תאריך, תוקף, שם המשרד.. –פרטי זיהוי   •

 מטרות  •

 מי מדווח ואיך,  -אחריות לביצוע •

 מהות הפעולה )מטרות(, •

 דרכי ביצוע  •

 חלוקת סמכות  •

 פעולה התיעוד שיש לבצע לכל  •

 חתימה )מי מוסמך לפרסם נהלים(  •

 

 

 

 

 



 

   סיום טיפול ברשומות

 

 התקיון ותפקידיו: 

 התקיון זו היחידה שמטפל ברשומות ותיקים פעילים שנמצאים בשימוש יומיומי.  - תקיון

 תיוק, טיפול בדואר נכנס ויוצא.  איתור רשומות והעברתם לעובדים,  - תפקידי התקיון

 הטיפול ברשומות 

 : סוגי רשומות  3בארגון 

 בתקיון.רשומה שנמצאת בשימוש יומיומי ונמצאת   - רשומה פעילה

חוק אשר רשומה שנחסמה, לא פעילה )לא בשימוש יומיומי(   - רשומות רדומות

)דוגמא:   במגנזה.שומה זו תשמר ר מסויים.  מחייב את שמירתה לפרק זמןהארכיונים 

ברשומה  צורך אם עדיין יש הלאחר אותה תקופה בודקים רשומות כספיות לצורכי מס(. 

 , כלומר, השמדה.  "אם כן, נמשיך לשמור אותה ואם לא, נבצע "ביעורזאת. 

 בארכיון.  תרשומות אלו ישמרו לצמיתו    - רשומות בעלות ערך היסטורי לעתיד

     חסימת תיקים

בתיקים, היוצר מחסור במקום אחסון וקושי באיתור המסמכים והתיקים בשל עומס 

 ם מהתקיון והפיכת לתיקים רדומים.הקיימים, יש צורך בהוצאת תיקים לא פעילי

   ר חומ הפעיל לבין ה חומר ההפרדה בין שמטרתה ביצוע הפעולה חסימת התיקים היא ה

 במגנזה.לא פעיל והעברו לשמירה ה

 

 את החסימה מבצעים: 

 טיפול בתיקהם סיום ע .1

 חסימה ופתיחת תיק חדש. - גודש מסמכים בתיקכאשר יש  .2

 חסימה בפרקי זמן קבועים מראש.  –חסימה תקופתית  .3

 שנים  5- חסימה תקופתית חייבת להתבצע לפחות אחת ל

 

 אמצעי גניזה במשרד המסורתי: 

על גבי מיקרופילים  החומר נגנז במכלים, תיקים או בצורת מזעור )הקטנה של המסמכים(

 ומיקרופיש.  את המסמכים ניתן לקרוא בעזרת מקראה מיוחדת. 

 חסכון בשטח ונוחות שמירת חומר   –יתרונות 

 לא משמש כמסמך משפטי בביה"מ ת המסמך יש צורך במקראה מיוחדת. לקריא  –  חסרונות

 

 



 

 מגנזה

 שחוק הארכיונים מחייב את שמירתם.המקום בו מאוחסנים תיקים לא פעילים "רדומים"   

 אם לסימולם ובתוך מכלים מתאימים.התיקים יסודו במגנזה בהת 

 ארכיון

  לעתיד או ערך למשך כל חיי הארגוןהמקום בו שומרים רשומות בעלות ערך היסטורי  

 חשובים לעתיד וכו'.. זים והסכמים רשימת בעלי מניות, חו :כמו 

 1955 חוק הארכיונים

החוק קובע  נים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים.חוק שמטרתו שימור החומר והמידע בארגו 

 החוק קובע: , ד ישמור וינוהל החומר ולכמה זמןכיצ

 איזה מסמכים ישמרו.  .1

 לכמה זמן ישמרו המסמכים. .2

 כיצד ישמרו וינוהלו המסמכים. .3

 

   ביעור רשומות

לא מחייב    ר או מסמכים שנשמרו במגנזה והחוקהשמדת מסמכים אשר אין בהם צורך יות

 : הביעור מתבצע בצורות הבאות יותר את שמירתם.

 .)אמצעים מגנטיים( , חיתוך או ריסוק במכונות מיוחדות)נייר( פהביעור בשרי גריסה או 

 .לאחר שהושמד המידע למחזור בבתי חרושת  האמצעי המגנטי/ניתן למכור את הנייר

 

 גנזך המדינה 

הציבור   גינה וישמשו כחומר ארכיוני לעיוןתיקים של משרדי ממשלה ישמרו בגנזך המ

 .         מוגבלת של כל מוסדות המדינה לתקופה בלתיהרחב. הגנזך מרכז חומר ארכיוני 

 ארכיון המדינה. הגנזך של המדינה נקרא גם

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             



 

 תהליך הטיפול בדואר יוצא במשרד הממוחשב 

 הכנת טיוטה והעברתה להקלדה .     1

 על ידי הכתבת טיוטה למזכירה  -

 על ידי כתיבת או הקלדת טיוטה במחשב במעבד תמלילים )על ידי המנהל(  -

 בטייפ מנהלים או אמצעי הקלטה אחר על ידי הקלטה  -

 

 המזכירה מקלידה את המכתב בתוכנת עיבוד תמלילים     .2

 : ומוסיפה את הפרטים החסרים   

 כותרת, תאריכים, מס' מכתב, הוראות שיגור, פרטי נמען, סימוכין, שם ותפקיד,          

 העתקים, מצורפים, סימני זיהוי.          

 

 : ביצוע הגהה ותיקונים    .3

 לאחר ההגה יש לבצע תיקון טעויות. קריאת המסמך ואיתור טעויות.  - הגהה   

 

 : משלוח המכתב באחת מהאפשרויות הבאות     .4

 באמצעות דואר אלקטרוני )ניתוב לתא דואר אלקטרוני( -

 נט )אינטרנט לתקשורת פנימית( -נט או אקסטרה -באמצעות האינטרנט, אינטרה -

  פקסימיליה או פקס ממוחשב -

 

 תיוק בתקיון אלקטרוני:.      5

 – אחסון ותיוק המסמך באמצעים אלקטרוניים ממוחשבים )מאגר ממוחשב(          

 , דיסק קשיח......DVDצריבה על תקליטורים/         

 

           

          

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


