
קליטה  
מיטבית של  
עובדי הוראה

1

החינוךמשרד 
אגף בכיר כח אדם בהוראה



"               להיות השינוי שאנו רוצים לראות בעולםעלינו "

גנדימהאטמה 

,ברוכים הבאים

לפרחי הוראה המתעדים ללמד במערכת מצגת זו מיועדת •
.  בבתי ספר העל יסודייםהילדים וכלה החינוך החל בגני 

:מטרות המצגת•

לרבות  , למערכת החינוךהליך הקליטה מידע ראשוני על לספק •
.השונותהרפורמות 

הצגת פורטל עובדי הוראה המשמש את המועמדים להוראה החל  •
.יעילהמידע אישי ולתקשורת מרגע פתיחת תיק והמשך בקבלת 

.ההוראההעמקת ההבנה של תהליך הקליטה הראשוני למערכת •
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על מחוז דרום
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.

ישובים256•

אילת              מאשדוד עד 

רשויות40•
עיריות12

מועצות אזוריות17

מועצות מקומיות11

4

מוסדות  

חינוך
תלמידים

עובדי 

הוראה

1,93852,9852,586י"גנ

508206,19318,954בתי ספר ומרכזים

2,446259,17821,540כ מחוז דרום"סה

66064,1772,321התישבותי +מוכר שאינו רשמי

3,106323,35523,861כ מחוז דרום גאוגרפי"סה



..קצת עלינו
אדם בהוראה מטפל במגוון גדול של נושאים החל מיום כניסת  כחאגף בכיר 

.  המורה למערכת החינוך ועד לפרישתו

פתיחת  
תיק 

למורה  
חדש

תנאי  
שירות  

של  
המורה 

אופק  
חדש

עוז 
לתמורה

קביעת 
נתוני  
שכר 

ותק , ותק
צבאי

היעדרות 
בשכר

,  רווחה
ימי  

מחלה

מינוי  
מנהלים

אישורי  
העסקה
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אופני העסקה

:עובדי הוראה יכולים להיות מועסקים בשני אופנים•

בחינוך הרשמי•

בגני הילדים ועד חטיבות הביניים בחינוך הרגיל  ובחינוך  •
ברפורמת אופק -על ידי משרד החינוך –21המיוחד עד גיל 

חדש

:בחינוך המוכר שאינו רשמי•

בתנאי טרום רפורמה–מגני הילדים ועד חטיבות הביניים •

רפורמת עוז לתמורה–חטיבות עליונות •
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מעמד בהוראה בחינוך הרשמי

באופק חדש לא נחשבת  . בדרך כלל זו גם שנת ההתמחות–שנת ניסיון ראשונה •
מכתב הפסקת  ה"עובתום שנה זו יקבל . שנה זו לצורך קידום בותק בהוראה

.עבודה מנהלית אוטומטית

על ידי מנהל בית הספר ובתום הערכה  ה"עובשנה זו יוערך –שנת ניסיון שניה •
ה"ועובמידה . תועבר ההמלצה לקביעות או הארכת ניסיון למשרד החינוך

.מכתב הפסקת עבודהה"עומועסק במשרה פנויה לא יקבל 

במידה ומועסק ה"עותוקף ההמלצה לקביעות הינו בשנה השלישית להעסקת •
. במשרה פנויה
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הרפורמות  
על קצה  
המזלג
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אופק חדש

ס יסודיים  "בתי, גני ילדים–אשר יקלטו לעבודה במוסדות חינוך ה"עו•
במידה ועונים על דרישות  " אופק חדש"וחטיבות ביניים יועסקו במסגרת 

:ההשכלה הבאות

.BEDתעודת •

BEDחובות לתעודת 80%אישור סיום •

.בעלי תואר אקדמי והחלו שנה שניה ללימודי תעודת הוראה•

(  מלאה)מבנה שבוע העבודה בהיקף המשרה •

.ש"ש34גננת משלימה , ש"ש31מנהלת גן בסיס משרה –גני ילדים •

.  שהיהש"ש5-פרטני וש"ש5מתוכן , ש"ש36-ס יסודי "בי•

ש"ש36–חטיבת ביניים •

.שהיהש"ש9-פרטני ו4מתוכן •

•https://edu.gov.il/sites/pohnet/TikOvh/OfekChadash/Pages/DerugOf
ekChadash.aspx
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אופק חדש
קביעת דרוג וקידום בדרגה

ה"עושלוהשכלההעסקהלנתוניבהתאםדרגהקביעת-קיימיםה"עו•
,המשרדחשבותי"עמתבצעתלרפורמההשכרהמרת.המרהבאמצעות

,לרפורמהה"עוהצטרפותבטרםבשנהמרץחודששלהשכרלנתוניבהתאם
מקדםותוספתתפקידים,השתלמותגמולי,דרגה,ותק:עלנתוניםהכוללים

.חדשאופקבהסכםשמפורטכפי,ה"עולסטאטוסבהתאםהמרה

והסמכהדירוגבמערכתהמוזנתהתעודהסוגלפיהדרוגקביעת-חדשיםה"עו•
.1תהיההדרגההדרוגיםבכל

.דרגות9כוללתחדשבאופקהשכרטבלת–חדשאופקדרגות•

:נדרשיםבדרגותקידוםלצורך•
נדרשזמןפרק-נ"פז•
מקצועיפיתוחשעות-מ"שפ•
מעצבתהערכה•
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דרגות באופק חדש

דרגה

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

ם"פז

30

30

36

36

36

36

48

48

48

ם"שפ

120

120

180

180

180

180

210

210

210
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מעצבת בכל דרגההערכה •
במעבר מדרגה לדרגה7.5%של אחוזיתתוספת •



עוז לתמורה

אשר יקלטו לעבודה במוסדות חינוך על יסודי בחטיבה העליונה יועסקו  ה"עו•
:במידה ועונים על דרישות ההשכלה הבאות" עוז לתמורה"במסגרת 

.BEDתעודת •

BEDחובות לתעודת 80%אישור סיום •

.בעלי תואר אקדמי והחלו שנה שניה ללימודי תעודת הוראה•

–( מלאה)היקף משרה •

10-שעות פרטניות ו6,  פרונטליותשעות 40-24סך השעות השבועיות •
.הוראהשעות  תומכות 

•https://edu.gov.il/sites/pohnet/TikOvh/OzLetmura/Pages/Hitztarfut
OzLetmura.aspx
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עוז לתמורה
דרגות קידום

מורה יוכל לצבור נקודות זכות אשר יזכו אותו , החל ממועד כניסתו לרפורמה•
.בתוספת דרגות קידום

.נקודות זכות יוענקו עבור מילוי תפקידים מסוימים ועבור הערכה גבוהה•

.מהשכר המשולב2%בשיעור של , נקודות תזכה בדרגת קידום10צבירת •

בשיעור מצטבר  , דרגות קידום במהלך תקופת העסקתו4-מורה יהיה זכאי ל•
.8%של 

.שנים3פרק הזמן המינימלי בין דרגה לדרגה הינו •
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פתיחת תיק  
עובד הוראה 

מקוון
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פתיחת  •
תיק  

עובד  
הוראה 

תהליך מרכזי בקליטתו  
של עובד הוראה חדש 

בין אם , במערכת החינוך
הוא מיועד להיות מועסק  

י  "י המשרד או ע"ע
.  בעלויות חינוך

פתיחת התיק היא תנאי 
לניהול פעילות העובד  

לשיבוצו  , במוסד
במערכות המשרד 

.ולקליטת נתוני העסקתו



קבלת סיסמא ראשונית

ה "לרוב עו•

החדשים ישנו שם 

משתמש וסיסמא 

.למערכת

יש -במידה ואין•

ליצור קשר טלפוני  

עם מוקד המידע

•08-6263333
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פתיחת תיק מקוון

מועמד לתפקיד •

עובד הוראה  

במשרד החינוך או 

בבעלות מתבקש  

לפתוח תיק מקוון  

ה"בפורטל עו
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שאלון המועמד–ה"עופתיחת תיק 

18

פרטים אישיים-' חלק א

לאומי/ שירות צבאי 

פרטי השכלה

יש לציין  -בקשה לשיבוץ

סמל מוסד

לשיבוץ בעבודהמחוייבותאין במילוי השאלון משום 



שאלון המועמד–ה"עופתיחת תיק 

19

הצהרות

, בטחוני/ הצהרה בדבר מידע פלילי , הצהרת אמונים

.קרבה משפחתית ובעלי מוגבלויות



שאלון המועמד–ה"עופתיחת תיק 
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לפנות באופן  ה"עועל –הצטרפות לקרן השתלמות 

עצמאי לבנק הבינלאומי הראשון  

לחשבותנתונים 

!ניתן לעדכן חשבון על שם המועמד בלבד –חשבון בנק 

קרן פנסיה



שאלון המועמד–ה"עופתיחת תיק 
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!בלבד pdf–צירוף מסמכים 

קורות חיים

ס"י מנהל ביה"גיליון ציונים חתום נאמן למקור ע+ אישור זכאות השכלה

ותק

שירות  

צבאי

אשר עסקו בעבר בעבודות בתחום  ה"עו

הדרכה מתבקשים לצרף אישורי  / החינוך 

העסקה  אשר יוגשו באופן הבא ובציון  

:  הפרטים הבאים

חתימה ותאריך  , חותמת, לוגו של המעסיק

תחילה וסיום  -תאריכי העסקה פרוט , .הפקה

תיאור  , היקף משרה, (ושנהכוללים יום חודש )

.מפורטתפקיד 
.



שאלון המועמד–ה"עופתיחת תיק 
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!בלבד pdf–המשך צירוף מסמכים 

יש לצרף בדיקת רופא אף אוזן גרון–טפסים בפורטל בדיקות רפואיות

חשבותטופסי 
,  אישור קרן פנסיה, נסיעהקצובת, 101טופס 

המחאה או אישור על ניהול חשבון

היתר עבודה פרטית

השאלוןשיגוראישור ו

ניתן לעקוב  . ס"אישור מנהל ביהלהשאלון עובר 

אחר סטטוס הבקשה לפתיחת תיקה"עובפורטל 

03-6906600טלפון לתמיכה 



פורטל  
עובדי  
הוראה

פורטל עובדי הוראה מהווה את הערוץ המרכזי למידע עדכני בכל  

וכן מידע אישי על עובד ההוראה, הנוגע לתנאי העסקה
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פורטל עובדי הוראה

•https://edu.gov.il/sites/pohnet/Pages/HomePage.aspx
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מידע כללי ואישי
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הגשת בקשות  •

, ל"החזר שכ-מקוונת

מכרזים  , שבתון, ת"חל

ועוד

ניתן לצפות בסטטוס  •

בדיווחים  , שיבוצים

לשכר ובנתוני שכר 

נוספים

צפייה בדרגות אופק  •

חדש  

צפייה בעדכון  •

תעודות  -מסמכים

מס הכנסה  , השכלה

ועוד



אפשרויות ליצירת קשר
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ניתן לפתוח פניות  •

בכל שעות היממה

ניתן מענה מקצועי  •

מקוון ללא המתנה  

טלפונית

ניתן לצפות כל העת  •

בהיסטורית הפניות  

למוקד ובתשובות  

שניתנו



איתור גורם מטפל

ניתן לאתר מייל של  •

פקידים ומפקחים

ניתן לאתר לפי  •

סמל  , תחום שירות

ישוב ועוד, מוסד
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-דרכי התקשרות עם המחוזות
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ירושלים

פורטל עובדי הוראה

02-5601575: מוקד מידע טלפון

02-5601641: א בהוראה"כ' פקס מח

דרום

פורטל עובדי הוראה

08-6263333: מוקד מידע טלפון

08-6263091: א בהוראה"כ' פקס מח

התיישבותי

פורטל עובדי הוראה

03-6898700: מוקד מידע טלפון

03-6898863: א בהוראה"כ' פקס מח

אביב-תל

עובדי הוראהפורטל 

03-6896022: מידע טלפוןמוקד 

03-6896330: א בהוראה"כ' מחפקס 

צפון

פורטל עובדי הוראה

04-6500134: מוקד מידע טלפון

04-6500264: א בהוראה"כ' פקס מח

חיפה•

פורטל עובדי הוראה

04-8632788: מוקד מידע טלפון

04-8632555: א בהוראה"כ' מחפקס 

מרכז

פורטל עובדי הוראה

03-6896846: מוקד מידע טלפון

03-6896546: א בהוראה"כ' פקס מח



!ב ה צ ל ח ה 
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