
מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע
משרד החינוך השינוי מתחיל כאן!
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אפליקציה לעובדי הוראה

מדריך למשתמש



איתור והורדה בחנויות
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האפליקציה לעובדי ההוראה

מורי
האפליקציה לעובדי ההוראה

הקלידו מורי בשורת החיפוש
לחצו על:

שם האפליקציה

כפתור התקנה

1

2

3

הקלידו מורי בשורת החיפוש

להורדת האפליקציה

להתקנת האפליקציה

1

2

3

GET לחצו על כפתור:

הקלידו קוד משתמש וסיסמה

לחצו על כניסה

1

2

אפשרות ראשונה קוד משתמש וסיסמה

1

2

הקלידו מס' ת.ז וקבלו קוד אימות בהודעה
לטלפון הנייד

SMS לחצו על שלחו לי

1

2

SMS אפשרות שנייה כניסה באמצאות

1
2

לרשותכם שתי אפשרויות לבחירההזדהות
לאחר שהזדהתם באפליקציה לא תדרשו להזדהות בשנית למשך

שלושה חודשים
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מרחב מנהלי
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מרחב פדגוגי
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שירות ותמיכה
עמ‘ 20

קיצורי דרך
עמ‘ 12

תוכן עניינים
ניתן לצפות בהתראות ובהודעות שלכם

בצורה מרוכזת

הודעות

טופס 101 שהגשת באמצעות המערכת המקוונת לשנת 2019 נחתם
 על ידי חשב המחוז במשרד החינוך.

לצפייה בטופס החתום יש להיכנס לדף "טופס 101 ותיאום מס"
בפורטל מהמחשב בלבד.

01/01/2019
08:08:19

1

הסימניות שלי

לחצו על      ליצירת תיקייה חדשה 1

הקלידו שם לתיקייה ולחצו על שמירה2

באפשרותכם לשמור פריטים באזור סימניות
על ידי לחיצה על    המופיע לצד הפריטים

באפליקציה

2

עברית

חזור הודעות

חזור הסימניות שלי

4
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תפעול תיקייה
לחצו על:
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לעריכת התיקייה

לבחירת התיקייה
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שמירת פריטים

לחצו על    לשמירת הפריט 1

1

הבעה בעל פהאוצר המילים והמשמעים
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פרטים אישיים
תוכלו לצפות ולעדכן את פרטיכם האישיים

המעודכנים במערכות המשרד

לאחר סיום העריכה לחצו על כפתור שמירה

לעדכון אמצעי קשר ומען למכתבים
לחצו על כפתור עדכון

1

2

3

ישראלה ישראלי

1

ישראלה ישראלי

עדכון

2

5642367

3468940

israela@gmail.com

שמירה

3

חזור פרופיל

7

חזור
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מעקב תהליכים

בלחיצה על כל שלב ושלב יופיע פירוט
של התהליכים שהסתיימו בהצלחה

ואלו הדורשים טיפול.
 

תהליך שמסומן ב -      הסתיים בהצלחה

תהליך שמסומן ב -      מעוקב ודורש טיפול
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3

ישראלה ישראלי

1

3
2

ישראלה ישראלי

הפקת אישורים
באפשרותכם להפיק אישורים מקוונים

חתומים בחתימה דיגיטלית
 

בחרו את שם האישור הרלוונטי עבורכם
  

לחצו על כפתור הפקת אישור
 

לחצו על     להורדת האישור

הפקת האישור יכולה להימשך מס' דקות,
 לחצו על רענן נתונים לסיום התהליך.
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3

5

1

נתוני העסקה

נתוני העסקה

הפקת אישור

3

5
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4

4



חיפוש חופשי

בחרו את המרחב הנדרש 1

באפשרותכם לבצע חיפוש במרחבים
1

חזור חיפוש באפליקציה

9

22

3

1
תחומי דעת מועדפים

כפתור הוספה לבחירת תחומי דעת ושלב חינוך

    למחיקת תחום דעת

1

2

3

לחצו על:

בכל עת תוכלו להוסיף תחומי דעת ושלב חינוך 
ולקבל עבורם עדכונים במרחב הפדגוגי

תחומי דעת המסומנים ב -      אינם ניתנים
למחיקה     

תחומי דעת שיתווספו כמעודפים יופיעו בדף הראשי
של המרחב הפדגוגי
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אפשרות א‘ חיפוש כללי

לחצו על התוצאה הרלוונטית
עבורכם

1

10

1

א

ב

חיפוש חופשי
1

א

ב

הקלידו את מילות החיפוש

לפניכם שתי אפשרויות חיפוש:

לחצו על     לחיפוש כללי

לחצו על חיפוש מתקדם



חזור מרחב מנהלי
מרחב מנהלי

באזור זה יופיע מידע כללי ואישי על נושאי שכר,
מידע על פרטי העסקה, חופשות ועוד.

1

מרחב מנהלי

1

11

אפשרות ב‘ חיפוש מתקדם
1

2

בחרו את תחום הדעת
לחצו על כפתור הבא

2

1

4

3

3
4

בחרו שכבת גיל ונושא מרכזי
לחצו על כפתור חיפוש

חזור עדכונים
לחצו על התמונה למידע נוסף 

והזיחו את התמונה לעדכונים נוספים 

עדכונים שוטפים

11

שירות בצ‘יק

מאפשר לבצע פעולות בקלות ובמהירות!

   לחצו על כפתור שירות בצ‘יק לבחירת קיצורי דרך

   לפניכם קיצורי דרך לבחירה:

• עדכון פרטים
• הפקת אישורים

• מעקב תהליכי שכר
• בקשת חופשה
• חזרה מחופשה

• מינוי מנהלים
• פתיחת תיק

• הכשרת מנהלים
• יציאה לגמלאות

• אישורים מיוחדים

כפתור שירות בצ'יק

1

2
1

בקשת חופשה

2

חזור קיצורי דרך

12
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2
3

לדוגמא בקשת חופשה 

כפתור להגשת בקשה לחל"ת / שבתון

כפתור להודעה על חזרה מחופשה

    לצפייה בבקשות קודמות

1

2

3

לחצו על:

13

3

2

1

נתונים לשנת הלימודים הנוכחית
הנתונים הנם אישיים עבור המשתמש המזוהה

לצפייה בשאלות ותשובות

לצפייה במידע כללי   

1

2

3

לחצו על:
שמות הנתונים למידע נוסף 

חזור מידע אישי
לשוניות מנחות

בכל נושא במרחב המנהלי יופיעו לשוניות
מנחות בחלקו העליון של המסך.

ישנן 5 לשוניות:
  • מידע אישי

  • מידע מורחב
  • קישורים
  • טפסים

  • שאלות ותשובות

1
1

14

חזור נושאים מרכזיים

         לשמירת הנושא כמועדף, נושא שנשמר
     יסומן ב -

     לחצו על שם הנושא/התמונה למידע נוסף

רשימת נושאים

1

2

תוכלו לבחור מרשימת כלל הנושאים המופיעים
במרחב המנהלי

לחצו על: 1

2

נושאים מרכזיים
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15

דף ראשי
1

2

באזור זה תוכלו לצפות בחומרי הוראה
מארבעה נושאים שונים מתוכנית הלימודים

עבור כל תחום דעת.

2
לחצו על התמונה למידע נוסף 1

והזיחו את התמונה לעדכונים נוספים 

באזור זה תוכלו לצפות: 1

מרחב פדגוגי

• במערכי שיעור, פעילויות, סרטונים
   וחומרי הוראה לפי תחום דעת ושלב חינוך.

• מעגל השנה - חומרי הוראה לחגים
   ומועדים מיוחדים במהלך השנה

1

מרחב פדגוגי

חזור מרחב פדגוגי
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1

מרחב פדגוגי

חזור מרחב פדגוגי

16

כפתור הוספת תחום דעת
בכניסות הראשונות לאפליקציה יופיע כפתור

הוספת תחום דעת בחלקו העליון של הדף.

בכניסות הבאות הכפתור יופיע בתחתית הדף

1

2

2

1

1

3

2

הוספת תחום דעת

לחצו על      לבחירת תחום הדעת הרלוונטי עבורכם 1

תחום הדעת הנבחר יסומן ב - 2

לחצו על כפתור הוספה3

תוכלו לבחור תחומי דעת משלושת שלבי החינוך:
יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה.

ניתן להוסיף מספר תחומי דעת שונים
משלבי חינוך שונים,באותה הפעולה!

לחצו על הפלוס עבור כל תחום הדעת בכל שלב חינוך
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חומרי הוראה לפי נושאים מתוכנית הלימודים

לצפייה ברשימת הנושאים המלאה
לחצו על לכל הנושאים 

1

באזור זה יוצגו חומרי הוראה, סרטונים, הרצאות,
מאמרים ומערכי שיעור בנושאים מתוכנית הלימודים.

1

חומרי הוראה לפי נושאים מתוכנית הלימודים

     כיתה
     נושא מרכזי

1

21

2

בחרו: 

באפשרותכם לסנן את הנושאים לפי כיתות
בהם נלמד הנושא וכן לפי שיוך לנושא מרכזי

בתוכנית הלימודים.

עברית: הבנה, הבעה
ולשון
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לדוגמא הבנה והבעה
יחידות הוראה 1

1

נושאים מתוכניות לימודים
בלחיצה על אחד הנושאים תוכלו לצפות ב:1

• יחידות הוראה
• מערכי שיעור

• משימות מתוקשבות
• הרצאות מקוונות

• סרטונים
• יישומונים
• סימולציות

עברית: הבנה, הבעה
ולשון

הבנה, הבעה ולשון

י‘

1
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לדוגמא ל“ג בעומר, י“ח באייר

מעגל השנה

1

באזור זה תוכלו לצפות בחומרי הוראה לחגים
ומועדים מיוחדים במהלך השנה

למידע נוסף לחצו על שם הנושא

1

עבור כל חג, מועד או יום מיוחד תוכלו למצוא חומרי
הוראה והעשרה, משחקים, חידונים, פעילויות

וקישורים לאתרים.

20

אזור שירות ותמיכה
אזור שירות ותמיכה

באזור זה תוכלו לקבל שירות ולצפות במענה
לפניות קודמות

1

שירות ותמיכה

1

פניות

1

2

3

שם הפנייה לצפייה בפנייה
האחרונה

כל הפניות לצפייה בתשובות
לפניות קודמות

כפתור לקבלת שירות לפתיחת
פנייה חדשה

לחצו על:

1

2

חזור
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אזור שירות ותמיכה
אזור שירות ותמיכה

באזור זה תוכלו לקבל שירות ולצפות במענה
לפניות קודמות

1

שירות ותמיכה

1

פניות

1

2

3

שם הפנייה לצפייה בפנייה
האחרונה

כל הפניות לצפייה בתשובות
לפניות קודמות

כפתור לקבלת שירות לפתיחת
פנייה חדשה

לחצו על:

1

2

חזור
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המשך

1

4

2

3

פתיחת פנייה מקוונת
    שם המוסד בו אתם מועסקים יופיע אוטומטית

    הקלידו את תוכן הפנייה

1

2

3

כפתור המשך4

לחצו על:

    לחצו על        לקבלת שירות טלפוני 

    לחצו על          לפתיחת פנייה חדשה
    למרכז שירות ומידע ארצי

    בחרו את נושא השירות הנדרש

    צפו בשאלות נפוצות בנושא זה

כיצד ברצונך לקבל שירות?

1

2

3 4

1

2

3

4

בקשה לקבלת שירות

כדי לצרף קובץ

1

2

3

1

2

3

בחרו את פרטי ההתקשרות הרלוונטיים
עבורכם

כפתור המשך

כפתור סיום

פתיחת פנייה מקוונת

לחצו על:

בהצלחה!בהצלחה!
מרכז שירות ומידע ארצי 6552*

המדריך למשתמש הגיע לסיומו
אנו מקווים כי המדריך יסייע לכם בשימוש  באפליקצייה



1

2

3

1

2

3

בחרו את פרטי ההתקשרות הרלוונטיים
עבורכם

כפתור המשך

כפתור סיום

פתיחת פנייה מקוונת

לחצו על:

בהצלחה!בהצלחה!
מרכז שירות ומידע ארצי 6552*

המדריך למשתמש הגיע לסיומו
אנו מקווים כי המדריך יסייע לכם בשימוש  באפליקצייה


