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רקע קצר
פרויקט חינוכי שגיבש שר החינוך ,נפתלי בנט ,יחד עם צוות משרד החינוך,
במטרה לקדם את החינוך במחוז צפון ,ולאפשר לכל ילד/ה לצרוך פעילויות
העשרה ללא קשר לגובה ההכנסות של הוריהם או מקום מגוריהם.
קהל היעד
תלמידי כיתות ד'-ה' ב 93 -רשויות בצפון הארץ.
צפויים להשתתף בפרויקט כ 30,000 -תלמידים.
מטרות התוכנית


חיזוק החינוך וצמצום הפערים בקרב תלמידי כיתות ד'-ה' בצפון הארץ



הרחבת החשיפה של כל ילד (השייך לאוכלוסיית היעד) לתוכן מעשיר



פיתוח הממד האישי והחברתי



פיתוח צריכת פנאי משמעותית ואיכותית



חיבור בין ילדים ופיתוח רובד של קשרים איכותיים כחלק מתפיסת בינוי
קהילה

מסגרת הפעילות
העשרה
חוג פעם בשבוע למשך שעה מתוך שישה אשכולות אופציונאליים :אומנות,
שחייה וספורט ,טכנולוגיה ומדעים ,מוזיקה ,טבע וסביבה ,שפות.
חברתי
פעילות חברתית אחת לחודש שתעסוק בפיתוח זהות ושייכות ,התנדבות
ותרומה לקהילה.
מפגשים אזוריים והכשרות לצוותים המשולבים בתוכנית כחלק
מתפישת בינוי הקהילות של החברה למתנ"סים.
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יישום בהר-גל
חברת הר-גל הקימה מערך מיוחד ליישום הנושא מול החברה למתנסים.
המערך כולל דיווח הנתוני השכר במערכת הר-גל תוך אבחנה בין השלוחות
השונות (זרוע הביצוע) ,הפקת דו"ח עלויות מרכזי לחברה למתנסים ודו"ח עלויות
לכל מתנ"ס בנפרד לבקרה.
מערכת הר-גל מעמידה לרשות חשב השכר או/ו מנהל המתנ"ס את הכלים
הנדרשים לתפעול פרוייקט 'חוג לכל ילד' ובעתיד פרוייקטים נוספים.
לתפעול פרויקט 'חוג לכל ילד' הינכם נדרשים לבצע את הפעולות
הבאות:
 .1כניסה לתפריט טבלאות >> שלוחות
 .2פתיחת שלוחה בשם' :חוג לכל ילד' .
הערה :מס' השלוחה נקבע ע"י המתנ"ס -בהתאם למספר הפנוי.
 .3פתיחת/שיוך מחלקות רלונטיות לשלוחה 'חוג לכל ילד'.
 .4בשדה 'סכום  '3יש לדווח את הערך  .91ערך זה מאפיין
מחלקות השייכות לפרוייקט.
צילום מסך לדוגמא:
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רשימת סמלים לדיווח – רשימה סגורה
להלן רשימת סמלי התשלום שבאפשרותכם לדווח במסגרת
פרויקט 'חוג לכל ילד':
 שעות עבודה  -סמלים 23 ,16
 שעות חופשה -סמלים מז ,מד
 שעות מחלה – מפ ,מצ ,מק ,מר ,מש ,מת
 נסיעות – י ,9יב ,יד
 דמי הבראה  -הב
חשוב!! :דיווח סמל אחר שאינו מופיע ברשימה לעיל לא יכלל
בדוח לפרויקט 'חוג לכל ילד' יש להקפיד ולדווח אך ורק בסמל
המופיע ברשימה לעיל.

דיווח לעובד/ת
באפשרותכם לשייך את העובד באופן הבא:


כניסה ללשונית 'שיוך ארגוני' >> בחירה בשדה שלוחה ' חוג לכל ילד'
>> בחירה במחלקה רלוונטית לפרוייקט .שיוך באופן זה – יגרום לכל
הדיווחים של העובד להיות משוייכים לפרוייקט (בתנאי שידווחו לו סמלים על
פי הרשימה לעיל)

צילום מסך לדוגמא:



במסך התשלומים לשייך את סמל או סמלי התשלום השייכים
לפרוייקט באמצעות שדות שלוחה ומחלקה

צילום מסכים לדוגמא:
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הפקת דו"ח עלויות
חברת הר-גל פיתחה מודול מיוחד המפיק את דוח העלויות במהלך עיבוד
השכר המלא ומעביר אותו באופן אוטומטי לחברה למתנסים.
יחד עם זאת ביכולת המתנ"ס לבקר את נתוני הדוח עוד לפני סגירת השכר
באמצעות תפריט העיבודים.
הפקת הדו"ח לבקרה מתוך תפריט העיבודים >> דוחות עזר >> דוח עלויות
שלפרוייקט חוג לכל ילד.

בתום העיבוד נוצר קובץ אקסל המכיל את הנתונים המדווחים בפירוט לכל עובד
ולכל חודש שכר שוטף ורטרואקטיבי.
להלן דוגמא לקובץ אקסל

חוג לכל יל ד  -קובץ
.xlsריק מהר-גל

בהצלחה
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