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נכבדים יקרים,
פתחנו עבורכם מערכת חדשה לרישום ובקשת מגמות ב"מוקד מקצוע".
הרישום למערכת מתבצע ע"י מנהל בית הספר דרך אתר "מוקד מקצוע" בכתובת :
http://moked.education.gov.il
לרישום יש שני שלבים:
 .1פרטים אישיים :כמורה חדש ,שבו מכניסים פרטים אישיים ובעקבות הרישום
מקבלים אמייל חוזר.
 .2הוספת בית ספר למורה בתפריט כדי לשייך בית ספר ,מקצוע ותפקיד בבית
הספר.

להלן ההתחלה ב"מורה חדש/ה"



חשוב לזכור  -יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה לצורך כניסות עתידיות
למערכת.

שלב ראשון :פרטים אישיים:
כך נראה מילוי הטופס:
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לאחר שליחת הטופס המנהל הנרשם יקבל אמייל המעיד על הרישום ויש לאשר את
האמייל כדי לסיים שלב זה של פרטים אישיים.
ייתכן והאימייל יגיע אל דואר זבל .יש לבדוק זאת אם האמייל לא מגיע.

שלב שני" :הוספת בית ספר למורה"
בתפריט בצד ימין מופיע "הוספת בית ספר למורה" (השלישי מלמעלה) .זו התצוגה
שתופיע:
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הראשון הוא סמל בית הספר .אם סמל בית הספר לא מופיע ,יש לשלוח אמייל עם
סמל בית הספר שיש להוסיף אל .AviCo@Education.Gov.il :לאחר שהסמל התווסף יש
לחזור אל אותו התפריט "הוספת בית ספר למורה" ולהמשיך.
ב"תפקיד" יש לבחור "רכז מקצוע/מנהל ראשי של בית הספר":

שפת ההוראה יש לרשום כשפת בית הספר

ובמקצוע יש לבחור "מנהלי בתי ספר (מפמר – משרד החינוך):

לאחר השיוך של בית הספר למנהל בית הספר .יופיע בתפריט במצד שמאל שורה
חדשה (אחרונה בתפריט) – "בקשת מגמה טכנולוגית".
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בקשה לפתיחת מגמה טכנולוגית :
 .1לצורך הפניית בקשה לפתיחת מגמה יש ללחוץ על "בקשת מגמה טכנולוגית"
בתפריט הימני.
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 .2יש להיכנס לקישור " קישור לטופס שיש למלא ,לסרוק ולהטעין כדי להעביר למנהל אגף
טכנולוגיה"  ,לקרוא היטב את "נוהל הפתיחה והסגירה של מגמות בחינוך הטכנולוגי"
ולמלא את הטופס המופיע בנספח " 8בקשת מוסד לפתיחת מגמה טכנולוגית"

 .3יש לבחור אם שם המגמה וההתמחות שעבורם רוצים להגיש את הבקשה :
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 .4השלמת הנימוק לבקשה וצרוף קובץ הבקשה "בקשת מוסד לפתיחת מגמה
טכנולוגית" (נספח  8בנוהל הפתיחה והסגירה של מגמות בחינוך הטכנולוגי)
 .5שליחת הטופס והמתנה לקבלת התייחסות מנהל האגף.

תמיכה – במידה ונתקלתם בבעיה במהלך תהליך הגשת הבקשה או תהליך הרישום יש
לפנות לגב' רבקה ברייר brayer@inter.net.il :

בהצלחה
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