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בהיקף לא ניתן לשבץ 
ה  "או יותר את עומחויבות 

ת"יש לבטל את החל-ת "בחל

ניתןת ולא "ה קיים חל"לעו
משרההיקף להגדיל 

.ת"בתקופת חל

למפקח  יש לפנות 
שיבטלכדי כוח אדם 

.ת"את החל

היקף שעות קבועות קטן  
ניתן להזין  לא -ממחויבות

יש להזין  . זמניותשעות 
מילוישעות אופי 

רגילאו מחויבות 
(%Xקבועות . שהיקף )

שעותה שובץ בהיקף "עו
ממחויבות ויחד  קבועות קטן 

.זמניותזאת דווח לו שעות עם 

יש לדווח קודם שעות עד 
.ה"המחויבות של עו

ובמידה ויש יתרת שעות מעבר  
להיקף המחויבות יש לדווח את  

.יתרת השעות כשעות זמניות

היקף שעות קבועות קטן  
ניתן להזין  לא -ממחויבות

מילוי  יש להזין. שעות זמניות
מחויבות או רגיל עד השלמת  

יתרת שעות.מחויבותההיקף 
זמניות  להזין כשעות ניתן 

(%Xקבועות . היקף ש)

שעותה שובץ בהיקף "עו
זאתויחד עם ממחויבות קטן קבועות 

,  דווחו לו בנוסף גם שעות זמניות
ה עובר את  "והשיבוץ בפועל של עו

.היקף המחויבות

שעותאופילהזיןיש 
מחויבות או רגיל עד  מילוי 
יתרת  .היקף המחויבותהשלמת 

.זמניותלהזין כשעות ניתן שעות

לא ניתן להגדיל מחויבות  
כאשר מדווח לו , ה"לעו
שעות מילוי מחויבותאופי 

ה קיים שיבוץ של שעות שאינן  "לעו
והשעות דווחו כשעות  , מתקן המוסד

להגדיל  מילוי מחויבות ולכן לא ניתן
.את המשרה

השעות שעוברות את  עבור
המחויבות יש להוסיף שורת  

שיבוץ חדשה ולדווח את השעות  
.כשעות זמניות

הודעות מערכת–שיבוץ 

ריכזנו עבורכם את , עם עליית גרסה חדשה במערכת שיבוץ
הסיבות להודעות, הודעות המערכת בהתאם לחידושים

.וכיצד עליכם לפעול כאשר מופיעה כל הודעה
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-ה"לעוקיים פטור 
המתמחה שהוצמד למורה חונךלא נדרשת התמחות

.פטור מהתמחות
לא ניתן לשייך את המתמחה  

.למורה חונך

-ה קבוע"עו
לא נדרשת התמחות

ה שהוצמד למורה חונך נמצא  "עו
לכן לא רלוונטי, במעמד קבוע

.שיבצע התמחות

לא ניתן לשייך את המתמחה  
.למורה חונך

-ה"לעוהערכה חיובית קיימת
לא נדרשת התמחות

למורה חונך קיימת  שהוצמדה"לעו
כלומר, הערכת מתמחה חיובית

סיים את ההתמחות בהצלחה
(.דווח במערכת הערכת מתמחים)

לא ניתן לשייך את המתמחה  
.למורה חונך

לא נמצא שיבוץ מאושר  
למתמחה בתקופת תפקיד  

.מורה חונך

ניתן להצמיד מתמחה למורה
רק לאחר שהמתמחה,חונך

.אושר במערכת שיבוץ

,למתמחהלדווח שיבוץ. 1
לבדוק  לשייך למורה חונך ו

במערכת שיבוץ כי סטטוס  
התפקיד של המתמחה הינו

".מאושר"
א  "כפקיד/לדאוג שמפקח. 2

.יאשר את השיבוץ
לוודא שתאריכי התפקיד של  . 3

המורה חונך חופפים לתאריכי  
.השיבוץ של המתמחה

3-לא ניתן לדווח יותר מ
מתמחים למורה חונך

ניתן לשייך למורה חונך
.מתמחים3עד 

לבחור מורה חונך
.אחר למתמחה

לא ניתן למנות תפקיד
במוסדה"לעושלישי 

,כבר דווחו שני תפקידיםה"לעו
שכן מותר לו למלא שני

.  תפקידים בלבד

ה  "עובמידה וחייבים למנות
יש לפנות  , לתפקיד שלישי

למפקח ונדרש אישור של
.  מנהל מחוז
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לא נמצא שיבוץ בהיקף 
–חודשים 3מינימלי ל 

לא ניתן לבצע התמחות

למורה חונךלמתמחה שהוצמד
לא קיים שיבוץ בלפחות שליש
משרה במשך לפחות שלושה  

שתקופה תיחשב  , יש לציין. חודשים
רק במידה  , למתמחה כהתמחות

והעוסק בפועל לפחות שישה
חודשים ובתקופה זו הוצמד לו

. מורה חונך

במידה והמשרה קטנה משליש  
יש צורך להגדיל את  -משרה

של  במידה והשיבוץ. המשרה
המתמחה הוא לפחות

יש להאריך  -משלושה חודשים
.את השיבוץ

במידה ולא רוצים לשנות
,  את המשרה או השיבוץ
לא ניתן להצמיד את

.המתמחה למורה חונך

המתמחה אינו ברפורמה

החונךהמתמחה שהוצמד למורה
,לא שייך לרפורמת אופק חדש

ולכן לא ניתן לשייך אותו למורה  
.החונך

להכניס את המתמחה
או שלא  , אופק חדשלרפורמת

ניתן להצמיד למתמחה
.מורה חונך

. שנות ותק בפועל Xלמורה יש 
למורה חונך נדרש

שנות ותק בפועל4לפחות 

למורה חונך חייבות להיות
.  שנות וותק הוראה בפועל4לפחות 

למורה הזה יש פחות שנות
.ותק מהנדרש

למנות מורה אחר לתפקיד  יש
.מורה חונך

במידת הצורך יש להפנות
לאגף כוח אדם בהוראה

.של המחוז

לא ניתן להזין לשדה זהות 
מתמחה את זהות החונך

בשדה המיועד להזנת מספר
הזהות של המתמחה הוזן
בטעות מספר הזהות של

.המורה המתמחה

יש לתקן את הדיווח ולהזין את  
.הזהות של המתמחהמספר

.ה חייב בהתמחות"עו
,מתמחהלאחר שיבוץ

יש לדווח חונך

העונהה"לעוההודעה מיוחסת 
:להגדרות הבאות

ה לא קבוע"עו. 1
ה ללא פטור מהתמחות"עו. 2
ללא רישיון הוראה קבוע. 3
לא קיימת הערכה מסכמת  . 4

חיובית
מועסק בתנאי הרפורמה בהיקף  . 5

ומעלה ואורך תקופת  33%של 
חודשים רצופים 3העסקה של 

.באותו המוסד

י  "לאחר שיבוץ המתמחה ע
יש לדווח  , וכוח אדםמפקח

.למתמחה מורה חונך


