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 12900945מס' הסימוכין:
 

 
 : מנהלי בתיה"ס לכבוד

 
 
 

 שלום רב,
 
 

 היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"והנדון:  
 
 
 

הריני לעדכן כי במסגרת הקדמת ההערכות לפתיחת שנת הלימודים נמשיך במגמה 
מצב להקדים את לוחות הזמנים להיערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ו, במטרה להביא ל

מנהלי בתי ספר  ישבצו את המורים במערכת השיבוץ וידווחו את  30.6.15 -שעד ה
 מערכת השעות השבועית במדב"ס/אופקית. 

 
לפיכך מערכות  שיבוץ עו"ה ומערכת נתוני העסקה )מדב"ס/אופקית( יפתחו לדיווח 

 .4.5.15המנהלים לקראת תשע"ו החל מתאריך 
 
 

 עו"ה : להלן הנחיות לתהליך שיבוץ ודיווח
  יתבקשו מנהלי בתי הספר לאשר במערכת  30.6.15ועד  4.5.15החל מתאריך

השיבוץ את כל עו"ה, שבסטאטוס מתוכנן, )שאינם בסטאטוס דורשי טיפול ע"י 
 פקידי כוח אדם ומפקחים(, 

  106%קבוצה זו )שבסטאטוס מתוכנן( תכלול השנה גם את עו"ה שעובדים עד 
 משרה. 

 שיבוץ יוכלו המנהלים ליזום, באופן אוטומטי את לאחר האישור במערכת ה
הקמת מערכות השעות הרלבנטיות מהשנה הקודמת לשנה הנוכחית במידה 

 וקיים שינוי ניתן לתקן במערכת.

  ,המנהלים יתבקשו, כאמור, לסיים את הדיווחים אשר דורשים אישור מנהל
 . 30.6.15-לא יאוחר מה
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 , נקיים מעקב על שיעור עו"ה 4.5.2015ריך על מנת לעמוד בלוחות הזמנים, החל מתא
 המדווחים במערכת נתוני העסקה )מדב"ס(, בכל מחוז. בתי הספר יוצגו לפי שלוש     

 רמות:
 מעו"ה מדווחים במערכת נתוני העסקה  90%ביה"ס שבו מעל ל  -רמה א'  .1

 )מדב"ס( 

 מעו"ה מדוחים במערכת נתוני העסקה )מדב"ס(  90%ל  50%בתי"ס בין  -רמה ב'  .2

 מעו"ה מדווחים במערכת נתוני העסק )מדב"ס( 50% -בתי"ס שמתחת ל -רמה ג'  .3

 
 , יקבלו תעודת הערכה.15.7.15מנהלי בתי"ס שיגיעו לרמה א' עד תאריך 

 
בנוהל רסמים הנהלים וההנחיות באשר לעקרונות השיבוץ לשנת הלימודים תשע"ן מפו

  שיבוץ
 

 אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.
 

 יחד נעשה ונצליח.
 

 
 בברכה,                 

  
 גילה נגר

 המשנה למנהלת הכללית                                                                               
 

         
 

 
 העתקים:

 גב' מיכל כהן, המנהלת הכללית
  מר אריאל לוי, סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי

 מר משה שגיא, סמנכ"ל ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים
 מנהלי מחוזות 

 ד"ר עופר רימון, מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע
 טוקר,חשבת המשרד ה' אריאלגב

 גב' סוניה פרץ, מנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה
 מר נביל דאו, מנהל חטיבה בכיר, יישומי שכר וכא"ב, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

 גב' תמר כהן, מנהלת תחום שכר מורים
 אחראית על תקשוב מערכת החינוךגב' ריקי נחמיה, 

 גב' אילנה קרוקר, מנהלת חטיבה תכנון אסטרטגי
 מפקחי המחוזות/המחמד"ים

 סגני מנהלי המחוזות
 וזותמנהלי תחום כח אדם בהוראה במח

 חשבי שכר במחוזות
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