
 טופס בקשה לחופשה ללא תשלום  )חל"ת(מילוי הוראות 

  

 כללי

 31, וזאת עד לתאריך בלבדבקשות לחופשה ללא תשלום תוגשנה באמצעות האינטרנט 

 למרץ של שנה"ל.

 . לא תתאפשר לאחר תאריך זה -הגישה לטפסים באמצעות פורטל עו"ה 

 

יש להגיש ע"פ הנוהל הישן: יש  – אולפנים וסמינריםחופשות ממחוזות  ןבשכר וכחופשות 

 למלא טופס ולהעבירו לטיפול הפיקוח.

 

 :בפורטל עובדי הוראה < דף חופשות מילוי טופס בקשה לחופשה ללא תשלוםכניסה ל

www.edu.gov.il/horaa?ct=157   
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 טופס בקשת חופשה

 מבנה הטופס:

 

 הינם שדות חובה.*  שדות המסומנים בכוכבים אדומהשים לב!   

 כפתורי הפעלה: 2-בלוקים שונים ו 4 הטופס מכיל כותרת,

 הבקשה שבשלב זה מופיע שם "חדש".בכותרת מוצגים ת.ז. ושם העובד וכן מס' 

 



מוצגים פרטי עובד ההוראה כפי שידועים למערכת. לא פרטי עובד הוראה, בבלוק הראשון, 

ניתן לשנותם דרך מסך זה. ניתן לשנות את פרטי הכתובת דרך מסך עדכון המופיע בחוצץ 

 נפרד בפורטל. שינויים נוספים יש לבצע דרך פקיד כא"ב.

 

 

 השני יש להזין את סיבת החופשה, המחוז ממנו מבוקשת החופשה ותאריכיה.בבלוק 

יש לבחור את קטגוריית החופשה, וממנה נגזרות סיבת החופשה. יש לבחור הסיבה בהתאם 

 אפשרויות: 2לסיבה הנכונה. באם הסיבה אינה מופיעה קיימות 

 קטגוריית הסיבה הנה שונה, יש לשנות קטגוריה ולבחור הסיבה. (א

 תאריכי הגשת הבקשה חורגים מהתאריכים בהם ניתן להגיש החופשה.  (ב

 

 

 

 



 עד סוף שנת הלימודים,, מתחילת תאריכי החופשה מוצגים כברירת מחדלשים לב!  

 ע"י לחיצה על באם רוצים לקחת חופשה רק בחלק יש להקיש התאריכים המתאימים 

 ובהיפתח חלון לוח השנה יש לבחור התאריך ולהקיש עליו פעמיים ע"י העכבר.



המוסדות בהם מלמד עובד ההוראה ושעות השיבוץ והחופשה  יוצגו מוסדות החופשהבבלוק 

כפי שנמצאים במערכות המשרד. במידה וחסרים מוסדות או ששעות החופשה והשיבוץ אינם 

 נכונים יש לפנות לפקיד כא"ב לעדכון.

. חופשה מלאה משמעותה מלוא השעות מכל חלקיתאו  מלאהיש לבחור את סוג החופשה 

 המוסדות בהם מלמד עו"ה.

חופשה חלקית משמעותה חלקיות שעות או חלקיות מוסדות,היינו חופשה ממוסד אחד ולא 

המוסדות בשיעור נמוך משיעור שעות השיבוץ + החופשה  2-או חופשה מ ממוסד שני

  הנמצאים במערכת.

חלקית המערכת מציגה את השעות,במידה ונבחרה חופשה מלאה  במידה ונבחרה חופשה

 שעות אותן הוא מעוניין לקחת מכל מוסד.על העובד להזין את ה

 



  במידת הצורך בשדה המתאים. הערות הוסיףל ניתן



 שהוזנו נכונים יש ללחוץ על בסיום הפעילות ולאחר שעובד ההוראה מוודא כי כל הפרטים

 .שמירה



 במידה והשמירה אכן התבצעה כהלכה מתבצעת הפעילות הבאה:

 בראש הדף. הסתיימה בהצלחה פעילותהמתקבלת הודעה  .א

 ופיע מספר הבקשה במערכת.י מספר בקשה,במקום המילה "חדש" ב .ב

 מאופשר וניתן להפיק תדפיס אישור לקליטת הבקשה. הדפסההכפתור  .ג

 

 

אי לחיצה על כפתור שמירה או אי ווידוא שהפעולות המופיעות בסעיפים שים לב! 

 לידי אי קליטת טופס החופשה על כל המשתמע מכך ג' לעיל בוצעו, עלולות להביא-א

 


