
פתיחת פנייה מקוונת 

משרד החינוך
מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

חטיבת הטמעת טכנולוגיות
השינוי מתחיל כאן!

6552*מרכז שירות ומידע ארצי

פורטל הורים

הזדהות בפורטל הורים
פתיחת פנייה מקוונת
   • מילוי פרטי הפנייה

   • הוספת ילד/ה בפורטל
   • הסרת ילד/ה מהפורטל

מעקב אחר סטטוס הפנייה



וודאו כי נרשמתם לפורטל הורים (למדריך להרשמה והזדהות לפורטל)

1. לחצו על לאזור האישי
2. לחצו על כבר נרשמתי

כדי לעקוב אחר התקדמות
ילדיכם - היכנסו או הירשמו

כבר נרשמתי

אני רוצה להירשם

לאזור האישי 1

2

יישלח אליכם לנייד קוד אימות!

בחרו את האפשרות המתאימה עבורכם:
הקלידו קוד משתמש וסיסמה ולחצו על כניסה

SMS הקלידו את מס' תעודת הזהות שלכם ולחצו על שלחו לי

SMSכניסה באמצעות

כניסה באמצעות SMS זמינה למשתמשים להם קיים
מספר טלפון נייד במערכות המשרד

הנחיות לעדכון טלפון נייד

SMS שלחו לי

מספר הזהות שלך

כניסה באמצעות קוד משתמש וסיסמה

כניסהכניסה

סיסמה

קוד משתמש
או

הזדהות בפורטל הורים
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https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/parents3/parents.pdf


פתיחת פנייה מקוונת 
• לאחר שהזדהיתם, באזור הילדים שלי יוצגו פרטיהם של ילדיכם

1. לחצו על פניות ומתן שירות

ת.ז. 123456789

ת.ז. 123456789

ישראלה ישראלי

פניות ומתן שירות

1

2. לחצו על פתיחת פנייה

ישראלה ישראלי

פתיחת פנייה 2

ת.ז. 123456789

ת.ז. 123456789

גן   ישראל, ראשון לציון              סוג גן   חובה

בית ספר   ישראל, ראשון לציון              כיתה   ו‘ 2
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מילוי פרטי הפנייה
1. שדה עבור מי הפנייה? - בחרו בשמו של ילדכם עבורו תרצו לפתוח פנייה

2. שדה נושא הפנייה - בחרו נושא עבור פנייה זו
3. שדה תת - נושא - בחרו תת-נושא רלוונטי בהמשך לנושא הפנייה

4. שדה נושא שלישי - בחרו נושא שלישי
5. שדה תוכן הפנייה - הזינו את תוכן הפנייה

6. שדה צירוף קובץ - באפשרותכם לצרף קובץ לפנייה בלחיצה על עיון

7. בחרו באפשרות המועדפת עליכם ליצירת קשר
     א. אם הנכם מעוניינים שיצרו עימכם קשר לפרטים המופעים בפורטל, סמנו את האפשרות א'. 

     ב. אם הנכם מעוניינים לשנות את פרטי הקשר עבור פנייה זו בלבד, סמנו את האפשרות ב'. 
8. לשליחת הפנייה לחצו על שליחה

להנחיות העלאת קובץ לחצו כאן

1234567

0521234567israela@gmail.com

israela@gmail.com

ישראלה ישראלי
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שליחה 8

בחירת ילד

מחוננים ומצטיינים

איתור למסגרות ולתוכניות

תהליך איתור למחוננים בי

אבקש לבצע ערעור

עיון צירוף קובץ

* עבור מי הפנייה?

* נושא הפנייה

* תת - נושא

* נושא שלישי

* תוכן הפנייה

בפרטים המעודכנים במשרד החינוך:

באמצעות פרטים אלו לצרוך פנייה זו בלבד: ניתן לערוך פרטים בתוך השדה
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הפנייה נפתחה בהצלחה

פתיחת פנייה
שליחת הפנייה למוקד בוצעה בהצלחה.

פנייתך הועברה להמשך טיפול.

ישראלה ישראלי
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הוספת ילד/ה 
1. שדה נושא הפנייה - בחרו עדכון פרטי ילד

2. שדה תת - נושא - בחרו לא מוצגים פרטי ילד שלי
3. שדה נושא שלישי - הנושא יופיעו אוטומטית בהתאם לבחירה בשדה תת–נושא

4. שדה ת.ז תלמיד - הקלידו את מספר תעודת הזהות של הילד/ה שתרצו להוסיף  
5. שדה תוכן הפנייה - הזינו את תוכן הפנייה

6. שדה צירוף קובץ - באפשרותכם לצרף קובץ לפנייה בלחיצה על עיון

7. בחרו באפשרות המועדפת עליכם ליצירת קשר
     א. אם הנכם מעוניינים שיצרו עימכם קשר לפרטים המופעים בפורטל, סמנו את האפשרות א'. 

     ב. אם הנכם מעוניינים לשנות את פרטי הקשר עבור פנייה זו בלבד, סמנו את האפשרות ב'. 
8. לשליחת הפנייה לחצו על שליחה

1234567

0521234567israela@gmail.com

israela@gmail.com

ישראלה ישראלי
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שליחה 8

עדכון פרטי ילד

לא מוצגים פרטי ילד שלי

בקשה לעדכון

אבקש להוסיף את פרטי הילד שלי לילדים שלי.

עיון

* נושא הפנייה

* תת - נושא

* נושא שלישי

בפרטים המעודכנים במשרד החינוך:

באמצעות פרטים אלו לצרוך פנייה זו בלבד: ניתן לערוך פרטים בתוך השדה

צירוף קובץ

* תוכן הפנייה

123456789* ת.ז תלמיד

יש להזין מספר זהות חוקי כולל ספרת ביקורת

יש להקליד את מספר הזהות של הילד שאינו מופיע
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להנחיות העלאת קובץ לחצו כאן



הסרת ילד/ה 
1. שדה עבור מי הפנייה? - בחרו את שם הילד אותו תרצו להסיר 

2. שדה נושא הפנייה - בחרו עדכון פרטי ילד
3. שדה תת - נושא - בחרו מוצגים פרטי ילד שאינו שלי

4. שדה נושא שלישי - הנושא יופיעו אוטומטית בהתאם לבחירה בשדה תת–נושא
            וודאו שבחרתם בשדה עבור מי הפנייה את הילד/ה שהנכם מעוניינים להסיר,

            הפרטים יוסרו מהפורטל תוך 24 שעות.
5. שדה תוכן הפנייה - הזינו את תוכן הפנייה

6. שדה צירוף קובץ - באפשרותכם לצרף קובץ לפנייה בלחיצה על עיון

7. בחרו באפשרות המועדפת עליכם ליצירת קשר
     א. אם הנכם מעוניינים שיצרו עימכם קשר לפרטים המופעים בפורטל, סמנו את האפשרות א'. 

     ב. אם הנכם מעוניינים לשנות את פרטי הקשר עבור פנייה זו בלבד, סמנו את האפשרות ב'. 
8. לשליחת הפנייה לחצו על שליחה

1234567

0521234567israela@gmail.com

israela@gmail.com

ישראלה ישראלי
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שליחה 8

בחירת ילד

עדכון פרטי ילד

מוצגים פרטי ילד שאינו שלי

בקשה לעדכון

אבקש להסיר את הילד מרשימת הילדים שלי.

עיון צירוף קובץ

* עבור מי הפנייה?

* נושא הפנייה

* תת - נושא

* נושא שלישי

* תוכן הפנייה

בפרטים המעודכנים במשרד החינוך:

באמצעות פרטים אלו לצרוך פנייה זו בלבד: ניתן לערוך פרטים בתוך השדה
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להנחיות העלאת קובץ לחצו כאן



וודאו כי הזדהתם לפורטל הורים

מעקב אחר סטטוס פנייה

1. לחצו על פניות ומתן שירות

2. לחצו על פניות שלי

ישראלה ישראלי

פניות ומתן שירות

1

ישראלה ישראלי

הפניות שלי

2

ישראלה ישראלי

גן ילדיםליה ישראלי 

1

2

בעמוד זה מופיעות פניות קודמות
1. ניתן לאתר פניות בחלוקה לקטגוריות הבאות:

     • שם ילדכם
     • נושא הפנייה

     • סטטוס הפנייה
2. לצפייה בפנייה במלואה לחצו על

123456789
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ניתן להעלות קובץ או למסור מידע נוסף עבור פנייה קיימת בלחיצה על כתיבת תגובה

להלן דוגמאות לסוגי סטטוסים:
1. פנייה שהועברה לטיפול יופיע הסטטוס:         הועבר להמשך טיפול

2. פנייה שנסגרה יופיע הסטטוס:        נסגר

123456789

123456789

2

1

ישראלה ישראלי

גן ילדיםליה ישראלי 

גן ילדיםליה ישראלי 

כתיבת תגובה
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הנחיות להעלאת קובץ
1. בחרו את הקובץ אותו תרצו לצרף לפנייה

ניתן לצרף לפנייה קבצים בגודל עד 10MB בעלי הסיומות הבאות:
bmp, png, gif, jpg, pdf, doc, docx, txt, xls, xlsx, tif, tiff ,zip

2. לחצו על כפתור open / פתיחה

למדריך להקטנת קבצים לחצו כאן

9 מרכז שירות ומידע ארצי

2 open cancel

1
2
3
רשימה

open cancel

1
2
3
1רשימה

https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/smallfiles/pdf.pdf



