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לשכת סמנכ"לית ומנהלת  
אגף בכיר כח-אדם בהוראה 
 
ירושלים, כ"ג בכסלו תשע"ח 
11 בדצמבר 2017 
 

סימוכין: 2000-1028-2017-0104157   
 

 
לכבוד 

מנהלי בתי ספר היסודיים וחטיבות הביניים 
 
 

שלום רב,   

 

הנדון: דיווח על תפקיד חונך במערכת שיבוץ 

 
בהתאם להסכם שנחתם עם הסתדרות המורים בחודש מרץ 2017, החל משנת הלימודים תשע"ח,  התגמול עבור 

עבודתו של המורה החונך מתמחה, ישולם במסגרת שכרו במשרד החינוך. 
 

המורה החונך הינו עובד הוראה ותיק המלווה את המתמחה בהוראה לווי פדגוגי, חברתי וארגוני במהלך שנת 
ההתמחות בהוראה.  

 
המתמחה בהוראה – הינו עובד הוראה בשנת עבודתו הראשונה במערכת החינוך, הנמצא במעמד של מתמחה. 

 
ככלל, בהתאם להסכם הקיבוצי, חונך יכול לחנוך עד שלושה מתמחים. הגמול על חונכות כל מתמחה הינו בשיעור 

של 2.4% בשכר. (על שני מתמחים 4.8%. על שלושה מתמחים: 7.2%) 
 

להלן נוהל המתווה את הפעולות הנדרשות לדיווח החונך במערכת שיבוץ . 
 

נבקשכם לדווח בהקדם את החונכים בבית ספרכם על מנת שנוכל להיערך לתשלום שכרם. 
 
 

בברכה, 
 
 

סוניה פרץ 
סמנכ"לית ומנהלת 

אגף בכיר כוח אדם בהוראה 
 
 
 

העתקים:       מנהלי מחוזות 
   מר יוסי שטראוס, חשב המשרד 

   גב' תמר כהן, מנהלת תחום בכיר , שכר עובדי הוראה 

          ד"ר שרה זילברשטרום, מנהלת אגף א' התמחות וכניסה להוראה 

   מפקחים מחוזיים 

          מנהלי תחומי כח אדם בהוראה במחוזות 

   חשבי שכר במחוזות 
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נוהל לדיווח חונך במערכת שיבוץ 
 

 
בעת דיווח חונך במערכת שיבוץ, המערכת מבצעת מספר בדיקות כדי לזהות "מתמחה" ולאפשר הצמדת חונך 

למתמחה. 
 

מורים במקצועות הבריאות וכן מורים המועסקים כיועצים חינוכיים, אינם נדרשים להתמחות במתכונת של 
ההתמחות בהוראה, ועל כן, המערכת לא תתייחס אליהם כאל מתמחים. מורה חונך, לא יוכל לחנוך מורים 

במקצועות הללו. 
 

לכניסה למסך הדיווח במערכת שיבוץ: 
 

שיבוצים>> שיבוצים כללי >> שיבוצים לעו"ה >> תפקידים >> הוספה >> מתוך חלון "תפקיד"  לבחור בתפקיד 
מורה-חונך. 

 
יתקבל מסך הדיווח שבו ניתן לאפשר את הדיוח עד שלושה מתמחים, כמתואר בצילום המסךהבא. עבור כל חונך , 

יש לבחור באופציית "הוספה"  . 
 

  
 

דיווח במערכת שיבוץ: 
הבדיקות שהמערכת מבצעת כדי לזהות  מתמחה: 

1. עו"ה לא קבוע 
2. עובד הוראה שלא קיבל  פטור מהתמחות 

3. עובד הוראה ללא רשיון קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה 
4. לא קיימת לעובד ההוראה הערכה מסכמת חיובית 

5. מועסק בתנאי הרפורמה בהיקף 33% ומעלה ואורך תקופת העסקה של 3 חודשים רצופים באותו 
מוסד.  בגני ילדים לא תתבצע בדיקה לגבי רצף עבודה באותו מוסד. 

 
1. הבדיקות שהמערכת מבצעת כדי לאפשר דיווח חונך : 

1. ותק בהוראה -  4 שנים לפחות  
2. תעודת הוראה  

3. עו"ה שהוצמד לחונך - חייב בהתמחות 
4. עד 3 מתמחים ל"מורה חונך" 

 
 
 
 
 

להלן סוגי התראות שעשויות להתקבל בעת ביצוע שמירה של תפקיד "חונך"במערכת שיבוץ: 
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קיים פטור לעו''ה - לא נדרשת התמחות  אם קיים פטור לעו"ה או  
*מחוזות פטורים מהתמחות: סמינרים, חינוך מבוגרים 

עו''ה קבוע - לא נדרשת התמחות  עו"ה קבוע 

לא נמצא שיבוץ מאושר למתמחה בתקופת תפקיד 
מורה חונך, קיימת הערכה חיובית לעו''ה – לא נדרשת 

התמחות 

דיווח מתמחה ללא שיבוץ מאושר, עם הערכה חיובית 

קיימת הערכה חיובית לעו''ה – לא נדרשת התמחות  דיווח מתמחה עם הערכה חיובית  

• לא ניתן לדווח יותר מ- 3 מתמחים לחונך 
•  המתמחה אינו ברפורמה  

• לא נמצא שיבוץ מאושר למתמחה בתקופת תפקיד 
מורה חונך 

• לא נמצא שיבוץ בהיקף מינימאלי ל 3 חודשים - 
לא ניתן לבצע התמחות, לא בוצעה שמירה 
** הודעה תופיע בהתאם לנתון החסר בתהליך. 

 

• אם דיווח יותר מ- 3 מתמחים 
• אם מתמחה לא באופק 

• אם שיבוץ לא מאושר 
• אם לא נמצא שיבוץ בהיקף מינימלי ו/או אם 

אורך תקופת העסקה פחות מ- 3 חודשים  

לא ניתן למנות תפקיד שלישי לעו"ה במוסד", לא 
בוצעה שמירה 

דיווח מעל 2 תפקידים 
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