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  ,שלום לכולם
  

הוספנו למערכת משאבי אנוש רכיב לטיפול בהזנת ועדה יחידתית למורים מן החוץ ודוחות מעקב 
  ): אישור הועדהכלומר עברו שלוש שנים ממועד(אחר מורים שמועד אישור הועדה עבר 

  
 :הזנת נתוני הועדה. 1

  
וברשימת השדות " נתונים אישיים נוספים"כפתור > --") אנשים"מסך (מתוך המסך הראשי 

  :הרשומה הפתוחה נראית כך". ועדה יחידתית מורים מן החוץ"הגמישים בוחרים את 
  

  
  

  :השדות הם כולם שדות חובה ויש להזין

  . מועד הישיבה בפועל- התאריך ועד•

ניתן לבחור את השנה מתוך . ( החל מאיזו שנה אקדמית תקף אישור הועדה-  שנת אישור•
  )רשימה

). ניתן לבחור מתוך רשימה( הפקולטה שקיימה את הועדה היחידתית - הפקולטה המאשרת•
לטה אם המורה מלמד גם בפקולטה אחרת הוא צריך לעבור ועדה יחידתית גם בפקו, כזכור

  .הנוספת
הנתון הוא . יש להזין רשומה נוספת כאשר מחדשים את הועדה היחידתית של המורה

  .אין לסמן מצב אישור ולהעביר למשאבי אנוש -אינפורמטיבי 



  
  :הפקת דוח מעקב. 2

 ובסוף - " discovererדוחות עובדים "> -- דוח המעקב מופק מהתפריט הראשי של המערכת 
  ".ה"ועדה יחידתית ממ"הרשימה 

  :בעת הפקת הדוח נפתח מסך פרמטרים

  
  

   הפקולטה שאת המורים המוצבים אצלה רוצים לבדוק- פקולטה•

כ שנת הלימודים "בד.  עבור איזו שנה רוצים לבדוק את הועדה- שנת העסקה מבוקשת•
ל לקראת או השנה הבאה לבדוק במי יהיה צורך לטפ, הנוכחית לבדוק מי לא טופל בזמן

  .פתיחת השנה

 2005כלומר עד נובמבר .  יש להזין את שנת העבודה השוטפת- למורים הפעילים בשנת•
למורה . התכנית מתייחסת רק למורים שהיה להם מינוי פעיל באותה שנה. ה"יש להזין תשס

  .שלא הועסק ברצף יש לחדש את אישור הועדה בשנה בה הוא חוזר
  .בי מה יהיה מצבם בשנה הבאה של המורים שמלמדים השנהחלון הדוגמא מציג שאילתה לג

ממוין לפי מחלקות ואת השנה של הועדה , הדוח מציג את רשימת המורים החייבים בוועדה
  . מורים שלא מוזנת להם ועדה יופיעו בדוח כחייבים בחידוש. האחרונה
  .אפשר ללכת להכין קפה, זמן הריצה של הדוח ממושך: שימו לב

  
 מתבקשות להתחיל להזין את מועדי ועדת המינויים למורים מן החוץ שפעילים וריםמזכירות המ

אדריאנה ממדור סגל אקדמי במזכירות האקדמית תרכז את הנושא ותסייע בבעיות . השנה
  .מ"ניתן להפנות שאלות גם אל הח. ושאלות



  
  

  בברכה
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