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  המסמך מטרת .1

) ר"ע( ירושלים להנדסההאקדמית מסמך זה מהווה מסמך אפיון למערך הסריקות של המכללה 

  :האפיון כולל דרישות לשלושה מערכים עיקריים. ")המכללה: "להלן(

פירוט בפרק . מתן שירות קבוע ושוטף לסריקת בחינות הסטודנטים ומשובי ההוראה  .א

 .ומשובי ההוראה בחינות סריקת

סריקת והסבת הארכיון של המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ואחסונו כארכיון   .ב

 ארכיוןסריקת רוט בפרק פי .הארכיון הפיזי יאוחסן אצל קבלן חיצוני .אלקטרוני

 .המכללה

י עובדי "עוניהול מסמכי הארגון תוכנה וממשק משתמש לסריקת החומר השוטף   .ג

 .וניהול מסמכים אלקטרוניים מערכת סריקהפירוט בפרק  .המכללה

  

כי כל מידע אשר נמסר במסגרת מסמך זה ויתר מסמכי  ,למען הסר ספק מובהר בזאת

אולם בכל מקרה החובה לבחינת המידע  ,המכללהניתן על פי מיטב ידיעתה של , המכרז

אין . האמור לצורך ביצוע העבודות בהתאם לדרישות מוטלים על המציע באופן בלבדי

ל המכללה במסירת המידע כאמור במסגרת מסמך זה ויתר מסמכי המכרז כדי להטיל ע

או לפגוע בהתחייבות כלשהי מהתחייבויות המציעים במסגרת /או לגרוע ו/אחריות כלשהי ו

  .מסמכי המכרז

  

  הגדרות .2

 .המכללה האקדמית להנדסה ירושלים –המכללה   .א

 .הזוכה במכרז המציע –הספק   .ב

לרבות מפתוח המסמך בין אם בצורה , הפיכת מסמך למסמך אלקטרוני –סריקה   .ג

ובין אם ) או טכניקות אחרות OCRקוד או  - באמצעות טכניקות בר( אוטומטית

 .או בכל צורה אחרת meta dataבאמצעות הקלדת 

 .)meta data(קביעת ערכים המתארים את המסמך  –מפתוח   .ד

 .ביצוע חיפוש לאיתור מסמך במאגר הנתונים של המסמכים הסרוקים –אחזור   .ה

  מבנה המכללה .3

  חלוקה 3.1

  :חלקים עיקריים 2 –המכללה מחולקת ל 

 :בה שני אגפים עיקריים ,המכללה האקדמית להנדסה  .א

  .האגף האקדמי )1

 .אגף המנהלה )2

 .היחידה ללימודים חוץ אקדמיים  .ב
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  המכללה האקדמית 3.2

 האגף האקדמי 3.2.1
  . באגף האקדמי יש את מדור הרישום והמזכירות האקדמית

  המנהלה 3.2.2

  :מחולקת ל

  .מסמכים כלליים –ל "לשכת המנכ  .א

דיווחי  –כולל שכר  .'שיפויים וכו, חות מס"דו, חות כספיים"דו, פקודות יומן –כספים   .ב

  .דיווחי נסיעות, 101טפסי , שעות

  .התכתבויות עם תורמים –יחסי חוץ ויחסי ציבור   .ג

 .'הצעות מחיר וכו - מחלקת הרכש   .ד

   .חוזים, מכרזים – המחלקה המשפטית ומדור מכרזים  .ה

  .הצעות מחיר, מסמכי אפיון –מחשוב   .ו

 .חוזי העסקה – משאבי אנוש  .ז

  היחידה ללימודים חוץ אקדמיים 3.3

  .כרגע אין פירוט לגבי הטמעת מערך סריקה ביחידה זו. יחידה הקיימת כשלוש שנים

  בחינות ומשובי ההוראה סריקת .4

כל הנתונים המופיעים בסעיף זה מהווים הערכה בלבד ואין בהם כדי לחייב את המכללה לכל דבר 

  .ועניין

  בחינות סטנדרטיותסריקת  4.1

 .שוטףהליך העבודה התבצע  בא תהליך שייסריקת הבחינות ה  .א

ולפי שיקול  העל פי צרכי, לעדכן את מפרטי הסריקה בכל עת תרשאי תהא  מכללהה  .ב

 .חדשים לרבות שינוי ביטול או הגדרה של מפרטי סריקה, הבלעדי הדעת

ו לביצוע ועל פי הנחיות הזוכה יתחייב לפעול בהתאם לאמור במפרטי הסריקה שיימסרו ל  .ג

 .ועבודה בכל עבודה מכללהה

  התהליך 4.1.1

 :התהליך שנעשה כיום לבחינות  .א

 .י מדור בחינות עם כל הבחינות לסמסטר"ע accessח "הפקת דו )1

 ).מחברת בחינה – 2ראה נספח (הפקת מדבקה לכל בחינה עם ברקוד  )2

 .חיתוך מחברת הבחינה על מנת לאפשר את סריקתה –לאחר הבחינה  )3

 .קורס/סריקת הבחינה ושיוכה לסטודנט )4

 .כולל דפים ריקים, סריקת צד אחד בלבד, דפים 8 )5
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שמירת הקובץ בתיקייה ייעודית ששמה מורכב (י הדרישות של ידיעון "שיוך עפ )6

 ).הסטודנט וקוד הקורס. ז.מת

 .לכל סטודנט לפי הקורס )ידיעון(הצגת הבחינה הסרוקה בתחנת המידע  )7

 .התייחסות באם יש יותר ממחברת אחת. מיוחד', ב', התייחסות למועדים א )8

בקרטונים לידי נציג   נהוחזרתבערימה לפי הסדר המקורי ותסודרנה הבחינות  )9

 .מהמנהל האקדמי

י מילוי משבצות "וציון ע. ז.זיהוי ת – OMRיש לתת מענה לסריקת בחינות עם תהליך   .ב

 .בהתאם

  .קת טופס הבחינה וצירופו למערכת הידיעון לכרטיס התלמיד בידיעון בצמוד לבחינהסרי  .ג

  הערכת כמויות 4.1.2

  :ט"ל תשס"אלו הכמויות שנסרקו במהלך שנה  .א

  מחברות  סמסטר
  7,700  'א
  7,960  'ב
  724  'ג
  16,384  כ"סה

 

 .7,700 -מספר המחברות שנפתחו הוא כ  .ב

  . א והלאה"מתשע 5% -וב 20% -ע יגדל המספר בכ"ל תש"הערכה היא שבשנה  .ג

  לשכת סריקה ושירות 4.1.3

 .תהיה ממוקמת במכללה") הלשכה"להלן (לשכת הסריקה   .א

י איש צוות של הספק הבקיא בתהליך הסריקה והמפתוח של "איוש הלשכה יעשה ע  .ב

 .הבחינות

. על תהליך סריקת הבחינות כי איש הצוות יעבור הדרכה מלאה ומקיפה ,באחריות הספק  .ג

 .'וכו mdbקבצי , dpi ,Meta Data: ההדרכה תכלול בנוסף הכשרה על מושגי יסוד כגון

 .15:00 – 8:00בין השעות ' ה-'בימים איהא הלשכה איוש   .ד

הלשכה תספק שירות עבור הסטודנטים והמרצים הנתקלים בבעיה בצפייה והורדת   .ה

 :ופניםהשירות יינתן בשלושה א. בחינות סרוקות

 .17:00 – 8:00מהשעות ' עד ה' מענה טלפוני בימים א )1

 .4כמפורט בסעיף , מענה אישי בשעות שהלשכה פתוחה )2

 .ל תוך יום עסקים אחד מקבלת הפנייה"מענה באמצעות דוא )3

 .י המכללה"פרטי ההתקשרות יפורסמו באתר המכללה לסגל המרצים והסטודנטים ע  .ו

 :באחריות הספק להיות מצויד ב  .ז

 .דפים ליום 10,000 שייתי לסריקת סורק תע )1

 .גיליוטינה לחיתוך מחברות בחינה )2

  .מחשב כולל דיסק גיבוי חיצוני )3

  .להדפסת המדבקות דקהב פיםד 30מדפסת לייזר המדפיסה לפחות  )4

  .ג מדבקות"תוכנה להפקת ברקוד ע )5
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 .שעות 4במקרה של תקלה יסופק תוך  ציוד חלופי )6

  בקרת איכות לסריקת בחינות 4.1.4

השדות תוני המסמכים הסרוקים ושל תכני בדיקות לוגיות מלאות של נ הספק יערוך  .א

, המידעבמטרה לשפר את הדיוק ואת מהימנות זאת , השינויים הנדרשיםאת ויבצע 

 בדיקות מול, של תאריך תאימות, בדיקת מספר הקורס, בדיקת ספרת ביקורת: לדוגמא

  .טבלאות ערכים שנתקבלו מהלקוח

יידרש  הספק. י המכללה"מול קבצי בקרה שיסופקו על אאימות  תכלולנההבדיקות   .ב

 .לפחות של אימות הנתונים 99%להגיע לרמה של 

את  אשר יכלול ,)פיילוט(ניסוי , כשלב ראשון בתהליך הסריקה, אם יידרש, הספק יבצע  .ג

  לרבות התאמת המבנה המיועד של, השירותים הכלולים במסגרת ההתקשרות איתו

 .המנהל האקדמיהמשמשת את והאיתור אחזור הקבצים הסרוקים למערכת ה

 .וליישמם בתהליך עצמו, באחריות הספק לתקן את הליקויים שיתגלו בניסוי  .ד

  אבטחת המידע 4.1.5

, הן המחברות והן התוצר הדיגיטלי, מפאת רגישות החומר יש לשמור על תוכן החומר הסרוק

 .בסודיות מלאה

  תמחור לסריקת בחינה 4.1.6

סכום . למחברת₪  4עלות זו לא תעלה על . למחברת בודדת הספק יתמחר למכללה עלות סריקה

 .כחוק מ"מעתוספת  כוללזה אינו 

  משובים סריקת 4.2

 .פתשוטהעבודה ה מסגרתתבצע בא תהליך שייסריקת הבחינות ה  .א

 ).כגון משובי סטודנטים על מרצים(יש להציג פתרון לסריקת משובים   .ב

  הערכת כמויות 4.2.1

  :ט"תשסל "אלו הכמויות שנסרקו במהלך שנה  .א

  משובים  סמסטר
  7,394  'א
  5,729  'ב
  1,018  'ג
  14,141  כ"סה

 

  .א והלאה"מתשע 5% -וב 20% -ע יגדל המספר בכ"ל תש"הערכה היא שבשנה  .ב

  תהליך משובי סטודנטים על מרצים 4.2.2

 ).4ראה נספח (המכללה מדפיסה את המשוב הייחודי   .א

 .לסטודנטיםהמכללה מחלקת טופס ייחודי   .ב

 .מלל חופשי+ י מילוי משבצות עם הציון בכל קטגוריה "הסטודנטים ממלאים משוב ע  .ג

 .בכל מעטפה קבוצת לימוד נפרדת –י קבוצה "עפ הספק מסדר  .ד
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 .מאוחסן במחשב האישי –ביצוע סריקה עם פענוח   .ה

 .הקלדת ההערות  .ו

 ).5ראה נספח (מבוצע ניתוח של הנתונים ומופקים הפלטים הבאים   .ז

 ).'א5נספח (כולל תצורות גרפיות , ח לכל איש סגל לפי קורס"דו )1

 ).'ב5נספח (ריכוז תוצאות משובי מרצים לפי קורס  )2

 ).'ג5נספח (איחוד כל הקורסים שלו  -ריכוז תוצאות משובי מרצים לפי מרצה  )3

 ).'ד5נספח (פלט המלל החופשי לכל קורס  )4

 .פלט דירוג )5

 .הפקת הפלטים )6

 .'שיוך לסמסטר וכו –שינויים לפלט   .ח

 .השארת המשובים אצל הספק עד לקבלת אישור מהמנהל האקדמי  .ט

 .ם ניתנוהחזרת המשובים באותן אריזות ובאותו סדר בו ה  .י

  ארכיון המכללהסריקת  .5

אולם , למסמך זה הינו שירות המוגדר כאופציונאלי למימוש  על ידי המכללה 5יובהר כי סעיף 

, כמפורט במסמך זה, המציעים נדרשים להגיש הצעותיהם לכלל השירותים הנדרשים במכרז זה

והללו  ישתקללו בכללם  במסגרת פרק גובה הצעת   ,שירותים המוגדרים כאופציונאליים לרבות

 .המחיר

  הנחיות לסריקת הארכיון 5.1

). 1מופיעות בנספח (י גנזך המדינה "י הכללים וההנחיות שהוגדרו ע"סריקת הארכיון תתבצע עפ

  :בנוסף יש לשים לב לנקודות הבאות

באופן שיבטיח את שלמותם  תתבצעסריקת המסמכים הספק מוטלת האחריות שעל   .א

ובה וזהה ככל בסריקה ישולבו כל האמצעים להציג איכות סריקה ט, והתאמתם למקור

  . כך שבהעתק הסרוק יופיעו כל הסימנים שהופיעו במסמך המקורישניתן לאיכות המקור 

 .תתאפשר קבילות המסמך מבחינה משפטית וערבות למקוריות  .ב

יש לסדר ולהכין את החומר לצילום , בתיקים יש להוציאו מההשחלהנמצא  החומראם   .ג

 .דפים ובדיקת גודל ומצב המסמכים יישור, י הוצאת סיכות ומהדקים"ע

יתבצע באמצעות יתכן שתהליך הסריקה , עקב שוני במצב המסמכים בתיק ובסוגיהם  .ד

משני  יש להגדיר את אופן הטיפול במסמכים הכתובים ,כמו כן. מספר סוגי סורקים

 .הצדדים

יש לוודא את שלמות התיק והמסמכים בו . לבדוק כי הנייר לא ניזוקלאחר הסריקה יש   .ה

סדר המסמכים בקובץ הסרוק יהיה על פי הסדר המקורי שלהם בתיק . ותוצרי הסריקה

 .הפיזי

ולבדוק את המאפיינים הקובעים  פיזיהיש לבצע בדיקה של המסמך הנסרק מול המקור   .ו

 :קהאת מקוריות הסרי

  חתימות )1

 מבנה המסמך )2
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 תוכן )3

 תאריכים )4

 סימונים נוספים )5

אם נסרק תיק שלם על הסורק לתאר את תהליך . לנהל יומן עבודה מפורטעל הסורק   .ז

שמירה על , סריקת כל הדפים והעמודים בתיק: ח שלמות החומרהבקרה והאיכות המבטי

  .'סדר המסמכים בתיק וכו

 .ילומים כדי לשפר את חדות התמונהשיפור וטיוב מסמכים וצ, הסורק יבצע תיקון  .ח

יבוצעו לפחות . מהמסמכים שיסרקו 15%יבדקו לפחות ולות של חומר בסריקת כמויות גד  .ט

 :הבדיקות הבאות

 .אין פגיעה בתוכן )1

 .אין פגיעה בהערות הכתובות על המסך )2

 .יש זיהוי של החתימה )3

 .יש העתקה מלאה של  סימנים אחרים בעלי משמעות )4

 .מדיית האחסון בשלב הסריקהתקינות , נהלי גיבוי )5

  אחסון המידע האלקטרוני 5.2

מופיעות (י גנזך המדינה "י הכללים וההנחיות שהוגדרו ע"אחסון המידע האלקטרוני יתבצע עפ

  :בנוסף יש לשים לב לנקודות הבאות). 1בנספח 

מבנה התיקיות בסעיף  הברוב ההמופיעי היררכיית האחסון "המידע יאוחסן בתיקיות עפ  .א

 .המוצע

  .)כספיםמחלקת : דוגמאל( לכל מחלקה תהיה את התיקייה שלה  .ב

הנהלת : דוגמאל( י אופי המחלקה"קיות נושאים עפיכל תיקיית מחלקה תחולק לת  .ג

  ).שתחת מחלקת הכספים ושאר תתי המחלקותשכר , חשבונות

ים יאוחסן המידע בהיררכיית התיקיות שתתאפשר לפי אופי יות הנושאתחת תיק  .ד

  .המסמכים ותיוקם בארכיון הפיזי

הספק יסרוק את כל המסמכים משני הצדדים ויבטל באופן אוטומטי סריקת דף ריק תוך   .ה

 .ביצוע בקרה למניעת איבוד מידע

  איסוף והובלת המסמכים לסריקה 5.3

 .חסן המכללה ומסודר בקלסריםהחומר המיועד לסריקה מרוכז ברובו במ  .א

 .גם כן בקלסרים, רדי המנהלהשחלק מהחומר המיועד לסריקה נמצא במ  .ב

 .הסריקה תעשה במכללה בלבד  .ג

  לאחר הסריקהבעת ומסמכים אופן הטיפול ב 5.4

המכללה תקבע בכל הזמנת עבודה כיצד יש לטפל בחומר הסרוק והספק מתחייב לבצע   .א

 .את הנחיות המכללה בצורה מדויקת ושלמה

 .הטיפול בחומר הסרוק יכול לכלול כל אחת מהאפשרויות הבאות או שילוב שלהן  .ב

 .אין צורך להדק את המסמכים לאחר הסריקה, ככלל  .ג

 .המסמכים יוכנסו לקרטוני אחסון לשליחה לחברת אחסון  .ד
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 .י המכללה"הקרטונים יסופקו ע  .ה

 .לבן A4יפריד דף ) שכל אחת הייתה משודכת(בין קבוצות המסמכים   .ו

 .סרים יפריד לוח קרטון ועליו שם הקלסרבין קל  .ז

מפתח על מנת לאפשר איתור  מדבקה עם תיאור התכולה ומספור עם על הקרטון תודבק  .ח

 .של המסמכים בצורה מהירה

 .קבצי הסריקה+ מדיות המכילות את כל החומר הסרוק  נהלמכללה תועבר  .ט

  .הסריקהקבצי הסריקה יאוחסנו בגיבוי אצל הספק למשך שנה אחת מסיום   .י

  מבנה התיקיות המוצע 5.5

סעיף מחלקת המנהל האקדמי מפורטת ב( מוצע מכיל את רוב מחלקות המנהלהמבנה התיקיות ה

  .המבנה הסופי יקבע במעמד הסריקה בו החומר המחלקתי מרוכז. )נפרד

 שורש 5.5.1
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  לשכה 5.5.2

הכשל

הייריע

 ריפוא תדעו

ץכ

םיטקייורפ

תודעו

 םורופ

תוללכמ

 רשק

ימדקא

יפסכ

 םע רשק

היישעת

 תכרעה

יווש

ביצקת םילוקיע

תוממח

סנכנראוד

אצוי

ג"למ

 ץעוי

יטפשמ

להנמ דעו

עבק הנבמ

התומע
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  כספים 5.5.3
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  תפעול 5.5.4

  

  קשרי חוץ ותורמים 5.5.5
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  מחלקה משפטית 5.5.6
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  אחסון היררכיית 5.6

בעיקר אלו המהוות את מסת , לחלק מהמחלקות היררכיית האחסון ושאר מאפייניםלהלן 

כל הנתונים המופיעים בסעיף זה מהווים הערכה בלבד ואין בהם כדי לחייב  .הארכיון העיקרית

  .את המכללה לכל דבר ועניין

  לשכה 5.6.1

שם  �נושא �שנה, י היררכיה פשוטה"רוב מסמכי הלשכה יתויקו עפ -היררכיה   .א

  .צורך לרדת לרמה נוספת של חוצציםייתכנו תיקים שבהם יתעורר . הקלסר

  .A4בעיקר דפי  –סוג הדפים   .ב

  .15,000 –כמות   .ג

  חשבונות הנהלת - כספים 5.6.2

  פקודות יומן 5.6.2.1

  .מספר אישור חשבון �חברה �שנה –היררכיה   .א

לכל אישור חשבון יש דף מוביל פנימי המכיל את מספר אישור החשבון ושם  -קטלוג   .ב

  ).2ראה נספח (אוטומטי  קיטלוגנתונים אלו ולבצע זהות ל OCR -על ה. המקבל

קבלות קטנות , במידת האפשר. אך ישנם גם קבלות קטנות A4בעיקר דפי  –סוג הדפים   .ג

יכולות להיסרק יחד עם הדף שאליו הן מצורפות כל עוד הן לא מסתירות מידע או 

  .תוקעות את תהליך הסריקה

  .דכים ובעת הסריקה יש צורך בהסרת סיכות השדכןכל הדפים משו –שידוך הדפים   .ד

  .דף 65,000 –כמות משוערכת   .ה

  כל השאר 5.6.2.2

  .קלסר �שנה –היררכיה   .א

  .דף 10,000 –כמות משוערכת   .ב

  לימוד שכר -כספים  5.6.3

  סגירת תואר 5.6.3.1

  סטודנט �שנה –היררכיה   .א

  .OCRללא   .ב

  .A4בעיקר  –סוג דפים   .ג

  .תיק סטודנט – ראה אקדמי -כמויות  .ד

  מכרזיםמדור  –מחלקה משפטית  5.6.4

  .מספר מכרז �שנה –היררכיה   .א

  .A4 –סוג דפים   .ב

  .4000 –כמות   .ג
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  רכש 5.6.5

  הזמנות 5.6.5.1

  .כניסה/הזמנה �שנה –היררכיה   .א

י "עזיהוי . מיכוניםמערכת כניסה יש דף מוביל פנימי שהופק מ/לכל הזמנה – קיטלוג  .ב

OCR אם מדובר בהזמנה או כניסה וזיהוי מספר הספק.  

  .A4לרוב  –סוג דפים   .ג

  .3000 –כמות   .ד

  אחרים 5.6.5.2

  .ייתכן כי בחלק יהיה צורך לרדת לרמה נוספת של חוצצים, שם קלסר �שנה –היררכיה   .א

  .A4בעיקר  –סוג דפים   .ב

  .4000 –כמות   .ג

  אקדמימנהל  - סריקת חומר 5.7

כל הנתונים המופיעים בסעיף זה מהווים הערכה בלבד ואין בהם כדי לחייב את המכללה לכל דבר 

  .ועניין

  סטודנט תיק 5.7.1

 .הסטודנט. ז.לתיקייה מיוחדת שהיא תסריקת ההיסטוריה של תיקי הסטודנטים תעשה   .א

 .האיתור יעשה בגלבוע בתיק הסטודנט, למסמכים אלו OCRאין צורך לבצע תהליך   .ב

 :נושאים 3 -תיק ההיסטוריה של הסטודנט מחולק ל  .ג

 .)תיקים של נושרים( מדור סטודנטים )1

 .)תיקים של בוגרים( מדור סיוע )2

 .ל"מדור שכ )3

 .אחד Pdfכל נושא הוא קובץ   .ד

 .של הסטודנט. ז.כל שלישיית קבצים כזו תאוחסן בתיקייה בשם ת  .ה

  .מדור סטודנטים 5.7.1.1

  :הפעולות .ואין צורך לסרוק חומר שבמעטפות או תזכירים מצורפים A4כל הדפים הם   .א

 .ניתוק סיכות שידוך )1

 .סידור המסמכים לפי סדר כרונולוגי )2

  .1קובץ סריקת כל התיק תחת  )3

 -כ, כ"סה .לתיקדף  35 -כ, )וותיקים יותר ג"ממחזור תשס( נושרים 150 - כ: הערכת כמות  .ב

  .דף 5,000

  מדור סיוע 5.7.1.2

  :מאפיינים. התיקים הם של בוגרים, עמודים לתיק 12 - ם כתיקים ע 50 -סריקת כ  .א

  .A4הרוב  )1

  .חלק מהדפים מהודקים )2
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כמו כריכה של ספר כתובה משני (כפול  A4קרטון  –טופס בקשה למלגה  )3

  ).הצדדים

  .A3תלושי משכורת  )4

 .לסרוק רק עמוד ראשון -חוזה שכירות )5

  .דפים 1,000 - כ :הערכת כמות  .ב

  ל"מדור שכ 5.7.1.3

  .הן של הסטודנטים הקיימים והן של בוגרים, סריקת החומר  .א

  .מסמכי הסטודנטים מסודרים לפי תיק ולא לפי סטודנט  .ב

 לסטודנט מספר עמודים סוגי מסמכים

 1  מנהל הסטודנטים

 2 שיקים לביטחון

 1 פרטי חשבון בנק

מכתבים נכנסים ויוצאים 
 לסטודנטים

1-3 

 1 שוברים

 1-3 החזרים כספיים

 1-3 סגירת תואר

 2  הפסקת לימודים

  2 שונות

  

  .דף 40,000 -כ כ"סה, דפים לסטודנט 15 -סטודנטים ובוגרים עם כ 2650: כמות  .ג

  חומר נוסף 5.7.2

  :הל האקדמי שיש לסרוקנמנוסף של החומר 

 היררכיה כ דפים"סה תיק/דפים לקלסר מספר קלסרים נושא

קורות , כתבי מינוי
 ועדות משמעת, חיים

18 100 1800 
 

 650 50 13 ועדות הוראה
 

 קורס 4800 400 12 משובי הוראה

 קורס 4900 100 49 תיקי קורסים

 קורס 1350 50 27 סילבוסים

 3100 50 62 מכינה
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 היררכיה כ דפים"סה תיק/דפים לקלסר מספר קלסרים נושא

 בחינה 1080 30 36 ספחי בחינות

 300 100 3 ביטול הרשמה
 

 בחינה 2550 50 51 בחינותטפסי 

 כ"סה
  

24850 
 

  סריקה וניהול מסמכים אלקטרונייםמערכת  .6

  וסריקת המסמכים מערכת ניהול 6.1

 .הספק יציע למכללה מערכת לסריקה וניהול המסמכים  .א

 - מערכת המתממשקת לישנה עדיפות לאין הגבלה על טכנולוגיית המערכת אך , ככלל  .ב

MOSS 2007  או מבוססתMOSS 2007.  

  המידע אחסון 6.2

כל מסמך אשר עובר סריקה בארגון נכנס כמסמך דיגיטאלי לתוך  - מערכות סריקה  .א

י מבנה התיקיות שהוצג בפרק "ועפ(י מאפיינים שנותנים למסמך "טית עפהתיקייה הרלוונ

 ).הקודם

 .קישור המסמכים למערכת  .ב

, ה/מזכיר(כל פקס חדש מגיע ישירות לתוך המערכת לתיקייה של גורם מנייד  -פקסים  .ג

אשר באפשרותו להעביר את הפקס למספר נמענים ולהוסיף הערות ) 'ת משרד וכו/מנהל

  .שונות בנוגע לטיפול בפקס

יש לתמחר בנפרד .שיש לארכבהודעות מייל וכל קובץ אחר , Officeמסמכי  - Upload  .ד

 .OCR -יתקבל מה Meta Data -ושחלק מה OCRפת מערכת המבצעת אופציית תוס

 .המערכת תאפשר ניהול גרסאות מסמכים  .ה

  אחזור ושליפת מידע, איתור, חיפוש 6.3

 .וחלקי מילים, שדות קבועים, טקסט חופשי, מילות מפתחי "פעואיתור מסמכים חיפוש   .א

  .המערכתדרך ממשק   .ב

  .תוכן/י חיפוש בטקסט"איתור מסמכים עפ  .ג

 .ישירות מתוצאות החיפוש למסמכיםגישה   .ד

 ).meta data(י מאפיינים "איתור מסמכים עפ  .ה

 .י נושאים"איתור עפ  .ו

  תמיכה במגוון רחב של פורמטים 6.4

  .פקסים, מסמכים סרוקים, קול, סרטים, תמונות  .א

  , Cadשרטוטים ,שונים Officeיישומי , תרשימים  .ב
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 .'דפי אינטרנט וכו, מערכות דואר אלקטרוני  .ג

  ניהול הרשאות 6.5

  .ניהול הרשאות גישה  .א

 .כתיבה/ניהול הרשאות קריאה  .ב

 .הצפנה של מסמכים שונים  .ג

 .תיקיות משותפות ופרטיות  .ד

  Priorityמערכת קישורים עם  6.6

 Priority - סריקת המסמך תעשה באמצעות מערכת ה. Priorityיש צורך ליצור ממשק עם מערכת 

 .Priority -יתקבל ממערכת ה meta data -וה

  חתימה אלקטרונית 6.7

  .ג  המסמך עצמו"כולל חתימה ויזואלית ע

  שיתוף מידע פנים ארגוני 6.8

הכוללת מסמכים לא תכלול מסמכים מצורפים אלא הפניות התכתבות פנימית יש להגיע למצב בו 

  .למסמכים הרלוונטיים

  דוגמא לתהליך שמסתיים בארכיון 6.9

לדוגמא , אותה בעלי תפקידים צריכים לאשר 2, ש"מגיעה חשבונית לרכש או הנהחה בבדוגמא 

תיוק ה. )3שלב ( ש לתיוק"כ לחזור להנהח"ואח, )2שלב ( חשבתכ ה"ואח )1שלב ( מחשובהמנהל 

לאחר , )4שלב ( והמסמך יאוחסן במקום המתאים לו Priority -י לחיצת כפתור ממשק ה "יעשה ע

  .ק ביחד עם עותק החשבונית'ק יאוחסן עותק של הצ'במידה ומשלמים בצ, מכן
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  משתמשים וחומרת סריקה 6.10

המכללה תרכוש את הסורקים . שלכל אחד תהיה יכולת לסרוק בעצמו עובדי מנהלה 20 –כ 

  .בנפרד

  שלבי הטמעה ואבני דרך 6.11

קיות יבכל שלב יוגדרו ההרשאות השונות למסמכים ולת. הטמעת המערכת תעשה בשלבים

  .שנוספות לארכיון

  מערכת עבור מסמכים שאינם בממשק – 1שלב  6.11.1

כמו למשל חוזים  ERP -עבור מסמכים שאינם באים ממערכות כמו ה ואחזורמערכת אחסון 

התכתבויות  –מחלקת תורמים , מסמכים של הלשכה, מכרזים והצעות ברכש, והסכמים שונים

 –התפעול מסמכים של מנהל , מחלקת מערכות מידע שמאחסנת אפיונים שונים, שונות עם קרנות

  .מסמכי בטיחות ובינוי שונים

  אחסון מסמכים שמגיעים ממערכות אחרות – 2שלב  6.11.2

ותו בעל תפקיד השאיפה היא שא. בפרק הצרכים קישורים עם מערכות אחרותכפי שמופיע בסעיף 

והמסמך  Priority -מתוך המבצע את האחסון בארכיון  Priority - שעובד לדוגמא מול מערכת ה
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 -האפיון יותר מפורט לא אפשרי פה מאחר ומערכת . מאוחסן אוטומטית במיקום המתאים

Priority קישור ישיר לפקס, )מערכת השכר(בנוסף חיבור למערכות כמו עצמה . עדיין לא הוטמעה ,

  .אוטומטית מתויקמסמך שמגיע בדרך זו 

  קישורים לקבצים – 3שלב  6.11.3

במקום הצורך לשלוח קובץ מצורף שולחים רק לינק לאותו , ות בתוך הארגוןלדוגמא בהתכתב

  .הקובץ

  )SLA( שירותההסכם רמת  .7

  קנס אי עמידה  יעד שירות נדרש  נושא  #

1  
תקופת היערכות והתארגנות למימוש השירותים 

  .הנדרשים במכרז
 מים קלנדריםי 30בתוך 

  .מחתימת ההסכם
  .לכל יום איחור₪  500

2  
הזמנים להעברת תוצרי סריקת ההיסטוריה לוח 

  .והמפתוח לאחר אימות ותיקון שגויים
 מים קלנדריםי 45בתוך 

  .י המכללה"ממסירת החומר ע
  .לכל יום איחור₪  500

  .לוח זמנים לסריקת בחינות  3
מסירת  שעות משעת 24

  .מחברות הבחינה
  .לכל יום איחור₪  500

4  
כולל ניתוח  לוח זמנים לסריקת משובים

  .הנתונים
מיום  קלנדרים ימים  14

  .מסירת המשובים
  .לכל יום איחור₪  500

  סיכום .8

כל הנתונים המופיעים בסעיף זה מהווים הערכה בלבד ואין בהם כדי לחייב את המכללה לכל דבר 

  .ועניין

  כ ריכוז כמויות לסריקה ההיסטוריה"סה 8.1

 15,000 לשכה

 75,000 כספים

 11,000 רכש

 70,000 אקדמי

 171,000 כ"סה

  נקודות נוספות 8.2

תפקידו סריקת אשר , יאייש את לשכת השירות באופן קבוע על ידי עובד מטעמוהספק   .א

משובים ומתן עזרה לכל עניין הקשור בנושא הסריקות גם לאחר סיום סריקת /הבחינות

 .כל ההיסטוריה

הכמויות י "עפ י הסריקה בפועל ולא "התשלום על הסריקות ייקבע בסופו של דבר עפ  .ב

 .המשוערכות המופיעות במסמך זה

 המענהאין המכללה מתחייבת לרכוש את . חלק בנפרדהספק ייתן הצעה למענה עבור כל   .ג

  לשלושת הפרקים
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  נספחים .9

  הנחיות לסריקת חומר ארכיוני -  1נספח  9.1

  .שנים 5 -תייחסות לחומר המיועד לשמירה טכנולוגית מעל ל ההמלצות המפורטות להלן מ

 כללי –סריקה  9.1.1
מוטלת האחריות לסריקת המסמכים שתבוצע באופן שיבטיח את שלמותם  ספקעל ה  .א

  . כך שבהעתק הסרוק יופיעו כל הסימנים שהופיעו במסמך המקורי, והתאמתם למקור

 תתאפשר קבילות המסמך מבחינה משפטית וערבות למקוריות  .ב

ומחייבות את כל המשרדים , ההמלצות  להלן מתייחסות לכל שלבי ביצוע הסריקה  .ג

 . בהתאם למפורט

 הגורם הסורק 9.1.2
  .קביעת מורשים לביצוע הסריקה בין אם הם גורמים פנימיים או חיצונים  .א

  . מתן הרשאות והכשרה מתאימה לסורקים  .ב

  .מיקום הסריקה  .ג

  .מספר הסורקים  .ד

  כלי הסריקה 9.1.3

קלים להפעלה על מנת לאפשר את התהליך הסריקה בצורה קלה על כלי הסריקה להיות   .א

  .ויעילה

  .על כלי הסריקה לאפשר סריקה בודדת ואוטומטית ללא פגיעה במקור  .ב

תוך סימון זיהוי הסורק וחתימת , על כלי הסריקה לאפשר שהמסמך יסרק בשלמותו  .ג

  .המסמך המאשרים את מקוריות המסמך

  הסרוק למערכת לניהול רשומות אלקטרוניתעל כלי הסריקה לאפשר את קליטת המסמך   .ד

 .ניתן יהיה להגדיר בקלות אלמנטים טכניים לסריקה  .ה

  .כלי הסריקה יוכל לבדוק טכנית את תוצרי הסריקה   .ו

  .סוג משימה/איכות/יכולת התאמת כלי הסריקה למצב  .ז

 מכללהדועים לסורק ולהנהלת הנהלים הי תריצי 9.1.4

 הכנת החומר 9.1.4.1

על ידי המכללה או במקום מורשה לכך  במכללהבאים המורשה יבצע את השירותים ה/הספק

  :בלבד בהתאם לנהלים הבאים

 .ולא חסרים םיש להבטיח שכל המסמכים האמורים להיסרק קיימי  .א

 .במידה והחומר נמצא בתיקים יש להוציאו מההשחלה  .ב

יישור דפים ובדיקת , י הוצאת סיכות ומהדקים"יש לסדר ולהכין את החומר לצילום ע  .ג

 סמכים  גודל ומצב המ
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יתכן שתהליך הסריקה יתבצע באמצעות , עקב שוני במצב המסמכים בתיק ובסוגיהם  .ד

סדר . יש לוודא את שלמות התיק והמסמכים בו ותוצרי הסריקה. מספר סוגי סורקים

 .המסמכים בקובץ הסרוק יהיה על פי הסדר המקורי שלהם בתיק הפיזי

 .פול במסמכים מגדלים שוניםהטי אופןיש להגדיר את   .ה

 .יש להגדיר את אופן הטיפול במסמכים הכתובים משני הצדדים  .ו

 15%- 10%במידה ומדובר בסריקה של כמויות גדולות של חומר יש לבצע פיילוט שבין   .ז

הפיילוט יכלול בדיקת תוצרים על כל מסמך שנסרק ועל פיו יופקו . מהחומר הנסרק

בדיקות איכות על תוצרי לקחים ויקבעו נהלים לביצוע פעולת הסריקה המסיבית ולביצוע 

 :מהמסמכים 15%הסריקה לפחות על 

 .אין פגיעה בתוכן )1

 .אין פגיעה בהערות הכתובות על המסך )2

 .יש זיהוי של החתימה )3

 .יש העתקה מלאה של  סימנים אחרים בעלי משמעות )4

  הסריקה 9.1.4.2

 אופן הסריקה   .א

מתאים למסמכים בעלי הדפסה , 300-600ppi -סריקה ב) ביט Bitonal 1(ביטונל  )1

יזר או הדפסה על ילדוגמה מדפסת ל(קונטרסט פנימי גבוה  וברורה ובעלי הנקיי

  .600ppiמומלץ שהמסמכים יסרקו ברזולוציה של ). רקע שחור

 םטקסטואליימתאים למסמכים  ,300-400ppi -בסריקה   -ביט  8, גוני אפור )2

דהייה , נמוך בגלל כתמים בעלי איכות קריאה נמוכה בשל קונטרסט פנימי

או סימונים , או מסמכים עם הערות בכתב יד, פקס תרמי, העתקי קרבון(

הסריקה . או מסמכים המכילים איורים או תמונות בגווני אפור, )אחרים

 . 400ppiהמומלצת היא של 

מתאים ביותר המודול צבעים הוא . 300-400ppi -סריקה ב, RGBביט  24(צבע  )3

 –מומלץ לסרוק ב . ע צבעוני החשוב לפרשנות או לתוכןלטקסט המכיל מיד

400ppi .  

 פורמט השמירה  .ב

לצמיתות יוחזקו באחד משני הפורמטים  רלהישמקבצי סריקה המיועדים  )1

  : הבאים

• versions 4.0 (April  2Tagged Image File Format (TIFF), in 'II' format, 

1987), 5.0 (October 1988), and 6.0 (June 1992).  

• Graphics Interchange Format (GIF), versions 87a (June 1987), and 

89a (July 1990). 

 ובמידה ויהיה צורך בפורמט, נו ממליצים לשמור בקבצים בלתי דחוסיםא )2

במקרים ). CCITTG4 )1 bitהסרוקים יהיה  TIFF –הדחיסה של קבצי ה 

חריגים בהם קיימת סיבה מוצדקת יש להתייעץ עם גנזך המדינה לפני ביצוע 

 . הדחיסה תתבצע בפורמטים שלמעלה. הדחיסה
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יתכן ובמהלך העבודה יידרש הספק להמציא העתקים נוספים בפורמטים אחרים  )3

  ).Thumbnail(או קובץ בולים /ו

בסריקה ישולבו כל האמצעים להציג איכות סריקה טובה וזהה ככל שניתן לאיכות   .ג

 .המקור

 .ריקה יש לבדוק כי הנייר לא ניזוקלאחר הס  .ד

יש לבצע בדיקה של המסמך הנסרק מול המקור הניירי ולבדוק את המאפיינים הקובעים   .ה

 :את מקוריות הסריקה

  .חתימות )1

 .מבנה המסמך )2

 .תוכן )3

 .תאריכים )4

 .ים נוספיםסימונ )5

 .4.3בסעיף  שמצויןקלט מטהדטה כפי יבמהלך הסריקה י  .ו

 .יש להזין נתונים המאשרים את ביצוע הסריקה על פי הנהלים  .ז

 .בסריקת תיקים שלמים יוחזר החומר לתיקים בהתאם לסדר המקורי וללא פגיעה בהם  .ח

 מטהדטה 9.1.4.3

 :הסריקה תכלול נתוני מטהדטה במספר תחומים

  :בסריקת תיקים שלמים נתוני מטהדטה  .א

 .י המערכת"אוטומטי ע -תאריך הסריקה  )1

 .י הסורק"ע/ י המערכת"אוטומטי ע -שם התיק  )2

 .הסורק/י המערכת"אוטומטי ע -טווח תאריכי המסמכים בתיק  )3

 .י המערכת"אוטומטי ע - בתיק מספר המסמכים )4

 .י המערכת"אוטומטי ע - ערכי לתיק -מזהה חד )5

 .הסורק/המערכתי "אוטומטי ע - תקופת החזקה  )6

 .סיווג התיק )7

  :דטה לסריקת מסמך בודדנתוני מטה  .ב

 .י המערכת"אוטומטי ע –תאריך הסריקה  )1

 .הסורק/י המערכת"אוטומטי ע –שם המסמך  )2

 .הסורק/י המערכת"אוטומטי ע –תאריך המסמך  )3

 .אוטומטי –מספר העמודים למסמך  )4

 .אוטומטי –ערכי למסמך -מזהה חד )5

 .על ידי המשתמש –יוצר הרשומה  )6

 .על ידי המשתמש –סיווג הרשומה  )7

 .על ידי המשתמש –תקופת החזקה  )8

 .על ידי המשתמש –פורמט  )9

 .י המערכת"אוטומטי ע - דחיסה  )10

 .י המערכת"אוטומטי ע -) ליםיקספ(מימדים  )11

 .י המערכת"אוטומטי ע -עומק ביט  )12
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 .י המערכת"אוטומטי ע -מימד המקור  )13

 .י המערכת"אוטומטי ע -רזולוציה  )14

 .י המערכת"אוטומטי ע -מרחב הצבע  )15

 .י המערכת"אוטומטי ע -מערכת ניהול צבעים  )16

 .י המערכת"אוטומטי ע -) Color LookUp Table(טבלת מראי צבע  )17

 .י המערכת"אוטומטי ע -  CLUTקידוד  )18

 .י המערכת"אוטומטי ע - CLUTגודל  )19

 .י המערכת"אוטומטי ע - ) Orientation(מיקום /כיוון )20

 .המערכת י"אוטומטי ע -פוזיטיביות  )21

 .י המערכת"אוטומטי ע -) Fixity method(שיטה קבועה  )22

 .י המערכת"אוטומטי ע - ערך קבוע  )23

 .י המערכת"אוטומטי ע -תאריך יצירה קבוע  )24

 תהליך בקרה 9.1.4.4

תהליך , הכנת המסמך לסריקה: לתאר את שיטת הבקרה על שלבי העבודה ספקהעל   .א

  . 'טיובו וכד,  סריקת החומר, שמירת המקוריות והשלמות, הסריקה

 . לנהל יומן עבודה מפורט פקהסעל   .ב

קרה והאיכות המבטיח שלמות לתאר את תהליך הבספק העל  ,אם נסרק תיק שלם  .ג

  .'ירה על סדר המסמכים בתיק וכושמ, סריקת כל הדפים והעמודים בתיק, החומר

 . שיפור וטיוב מסמכים וצילומים כדי לשפר את חדות התמונה, יבצע תיקון פקהס  .ד

כ יאשר "אל מול המקור את המסמכים הסרוקים ורק אח פקהסבמסמך בודד יבדוק   .ה

 .אותם

 מערכת הסריקה תבדוק אלקטרונית את טיב המוצרים  .ו

י ההחלטות שהתקבלו "צרי הסריקה עפבסריקת כמויות גדולות של חומר יבדקו תו  .ז

יבוצעו לפחות הבדיקות . מהמסמכים שיסרקו 15%יבדקו לפחות . בעקבות הפיילוט

 :הבאות

 .אין פגיעה בתוכן )1

 .אין פגיעה בהערות הכתובות על המסך )2

 .יש זיהוי של החתימה )3

 .יש העתקה מלאה של  סימנים אחרים בעלי משמעות )4

להחליט האם לבדוק את כל המסמכים או לבצע  ספקהבמהלך העבודה השוטפת על   .ח

 . מהחומר 15%בדיקה מדגמית של לפחות 

, צבע, חתימות מיוחדות, יש לשים דגש מיוחד למסמכים שסומנו כבעלי איכות נמוכה  .ט

 . מסמכים ישנים

בדיקה לכלי הסריקה בנוגע למצבו הטכני ועל עמידתו בהגדרות  ךתיעראחת לשנה   .י

 .הראשוניות והמחייבות
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 ר הסריקהלאח 9.1.4.5

הקליטה במערכת לניהול  -  קליטה המסמכים הסרוקים במערכת לניהול הרשומות  .א

ייקלט גם  , בנוסף לכך. אלקטרוני של רשומות הינה תנאי הכרחי לביצוע הסריקה

 דטה אודות תהליך הסריקה והקליטה של המסמכים שנסרקוההמט

 .בשגויים וחריגיםנהלים לטיפול קביעת   .ב

לבצע בדיקות תקינות במהלך ביצוע  ת רשאיהמכללה  - המכללהבדיקות תקינות על ידי   .ג

המשרד יבצע השלמה או . העבודה ולאחריה על מנת לוודא תקינות ושלמות התהליך

  . )המכללה( תיקון הנתונים כנדרש על ידי הגנזך

 .בשלב הסריקה, תקינות מדיית האחסון, נהלי גיבויגיבוש   .ד

 :וקים לגנזךהעברת מסמכים סר  .ה

הוראות העברת ). unaggregated file(כל מסמך סרוק יועבר לגנזך כקובץ בודד  )1

  .תיקים מעורבים לגנזך יפורסמו בנפרד

 Read Only Memory: ניתן להעביר לגנזך חומר באמצעות המדיות הבאות )2

(CD-ROM); and DVD. 
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  אישור חשבון – 2נספח  9.2
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  כותרת מחברת בחינה – 3נספח  9.3
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  שאלון משוב – 4נספח  9.4

  שאלון להערכת הוראה

  _____________________ :שם המורה מעבדה   �תרגיל  �שיעור  �:  סוג הקורס_______  _______ :שם הקורס_____ _______ :קוד הקורס

ה /כאשר את. ת בו/המלמד והמורה )בהתאם לסימון למעלה, שיעור או תרגיל או מעבדה( ת לחוות את דעתך בעילום שם על הקורס/ה מתבקש/זה אתבשאלון 

משוב ת להתייחס ל/ה מוזמן/את, בנוסף לדירוג המספרי בקטגוריות השונות". לא רלוונטי"י באפשרות התשובה /אנא בחר, עונה לשאלה שאינה רלוונטית לקורס

  .הפתוח ולהוסיף הערותיך לשיפור הקורס

  הנחיות למילוי הטופס

  . בריבוע אחר ולסמן  �יש למלא את הריבוע באופן מוחלט , כדי למחוק סימון. בריבוע המבטא ביותר את דעתך סמן . בעט כחול או שחור בלבד סמן 

  )גבוה – 10, נמוך - 1( 1 – 10הדירוג הינו בין 

גבוה     

  ביותר
  נמוך  בינוני  גבוה

נמוך 

לא   ביותר

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  רלוונטי
  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  ?מהי הערכתך לגבי הרמה האקדמית של הקורס  1
  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  ?באיזו מידה היה הקורס מתוכנן ומאורגן כהלכה  2
  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  ?המעבדה להבנת חומר הקורס/ התרגיל/באיזו מידה תרם לך השיעור  3
  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  ?באיזו מידה תרמו עבודות הבית להבנת חומר הקורס  4
  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  ?באיזו מידה הועברו השיעורים בצורה מעניינת  5
  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  ?באיזו מידה ענה המורה לשאלות הסטודנטים  6
  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  ?לסטודנטים מחוץ לשעות ההוראהבאיזו מידה היה המורה זמין   7
  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  ?באיזו מידה היה יחס המורה לסטודנטים נאות  8
  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  דרג את שביעות רצונך הכללית מהקורס  9

  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  דרג את שביעות רצונך הכללית מהמורה  10
  _________________________________________________________________________________________________:לליותכ הערות

____________________________________________________________________________________________________________  
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  ניתוח משובים – 5נספח  9.5
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  ח לכל איש סגל לפי קורס עם תצוגה גראפית"דו  -' א5נספח  9.5.1
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  .ריכוז תוצאות לפי קורס – 'ב5ח נספ 9.5.2
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  ריכוז לפי מרצה –' ג5נספח  9.5.3
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  מלל לפי קורס –' ד5נספח  9.5.4

  

 


