
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי  
 ארגון מוסדות חינוךא' אגף 

   
 02-5602497  * פקס'02-5602356* טל'   91911משרד החינוך, ירושלים 

l 

 "א אדר ב תשע"טכ ,  ירושלים
 2019מרץ  28 

 0065-19/אע :אסמכתא      
 

 לכבוד 
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 טתשע"שנה"ל סייעת חנ"מ  ץובסייעות נט עידכון שעות הביצוע ושי הנדון:
                                                 

סייעות חנ"מ  בגיןלקליטת אישור ביצוע  ,סייעותנט נפתחה מערכת 1.2.19 -ההחל מ
 .טתשע" במערכת סייעונט, לשנה"ל

הארכנו סיום קליטת  ,מאחר ואחוז גבוה של בתי ספר רשויות/בעלויות טרם אישרו ביצוע
  .30.4.19ביצוע עד לתאריך 

 
ן בנוסף עליך לשבץ ולעדכ ,כנס למערכת סייעות נט ולעדכן שעות ביצוענך מתבקש להייה

 את פרטי הסייעת המועסקת.
 

יעדכן שעות ביצוע עבור סייעות צמודות, סייעות אוטומטיות ושעות סייעת  -בית ספר
 תגבור בית ספרית. 

שים לב, אם ובבית הספר קיימת הקצאה לתלמיד אשר  בפועל אינו לומד בבית הספר, יש 
 סד הנכון.לפנות בדחיפות למתי"א ולפיקוח ולהתריע על כך, על מנת לשבצו במו

 
 ,שעות הסיוענתוני את עבורכם משקפים  חינוך )שער( בפורטל מוסדות  ,לידיעתכם

שעות  חנ"מ,, שעות סייעת לתלמיד משולב: שעות סייעת לתלמיד הוקצו לבית הספרש
 .בית ספרישעות סייעת תגבור ו אוטומטית סייעת כיתתית

תוצג התראה  ,כםנו על ידיאשר עודכ ,לשעות הביצוע שהוקצואם קיים פער בין השעות 
 במסך עם הפנייה למערכות הדיווח הרלוונטיות.

 
 < "שירותי חינוך מיוחד".-כיצד להכנס? בפורטל מוסדות חינוך, תחת תפריט "תלמידים" 

 
 תעדכן שעות ביצוע עבור סייעות תגבור בגנ"י בלבד.  - רשות/בעלות

 

 יעדכן ביצוע עבור סייעות צמודות בגנ"י.  - פיקוח
 

, לנוחיותך מצ"ב ומרי הדרכה""חבמערכת סייעונט בלשונית  לצפות בסרטוני הדרכה ניתן
 .הלינק למערכת סייעות
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 יש באפשרות ,על מנת למנוע מצבים בהם יקוזזו שעות כתוצאה מאי אישור ביצוע
הרשות/בעלות לבצע מעקב אחר בתי ספר שטרם אישרו ביצוע, ע"י הפקת דו"ח בלשונית 

 דו"ח סטטוס מוסדות שיבוץ סייעת חנ"מ. –דוחות )ממערכת סייעות נט( 
 

 שימו לב :
, השעות יקוזזו 30.4.19מוסד/רשות/בעלות שלא ידווחו ביצוע שעות סייעת חנ"מ עד 

 לרשות /בעלות.ובהתאמה יקוזז הסכום הכספי המועבר 
 

 בכבוד רב 

                       
 מנחם מזרחי            

   מנהל אגף א' אמח"י                             
 

 גב' שוש נחום, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המנהל הפדגוגי העתק:
 מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות 
 ב' אורית עובדיה, סגנית מנהל אגף א' אמח"יג            
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