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 עובדי הוראהפורטל לכניסה והזדהות 
 היכנסו לפורטל עובדי הוראה 
 הזדהותלחצו על 
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 שירות  ומידע ארצימרכז 

:בחרו את האפשרות המתאימה עבורכם 

  SMSשלחו לי הקלידו את מספר תעודת הזהות שלכם ולחצו על 

   כניסההקלידו קוד משתמש וסיסמה ולחצו על 
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 היכנסו למרחב מנהלי  .1
 והעברותחופשות .2
 חל"ת ושבתון.3

 ישראלה ישראלי  

 

  בקשת חופשהלחצו על  חדשהלהגשת בקשה .4

 ישראלה ישראלי  

 הגשת בקשה לחל"ת ושבתון

 בקשת חופשה
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 בקשת חופשה חדשהלהגשת הבקשה לחצו על   

 )מחשב/טאבלט/טלפון חכם(הטופס הנו מקוון וניתן למילוי מכל מכשיר נייד 

 בקשת חופשה חדשה 

 

 במידה וחל שינוי עדכנו אותם בפורטל עו"ה.   הפרטים האישייםבדקו את נכונות 
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

:מלאו את השדות הבאים 
 סוג חופשה.1
 סיבה.2
 מחוז.3
 מתאריך.4
 עד תאריך.5
 שיעור חופשה.6

 כל השדות הם חובה! 

לצפות בבקשה אך לא יהיה ניתן  , לאחר שתלחצו על שמירה תוכלו להיכנסלשמור את הבקשה רק פעם אחתניתן 
 לבצע שינויים.

 .  בדי הוראהפנייה מקוונת בפורטל עו יש לפתוחאם תרצו לעדכן או לבטל את הבקשה, 



 

 

 שדה סוג חופשה
:בחרו את סוג הבקשה 

 לחצו על .1
 הרלוונטית עבורכם החופשה סוגבחרו את .2

 

 שדה סיבה
:בחרו את סיבת הבקשה 

 לחצו על .1
 הרלוונטית עבורכם הסיבהבחרו את .2
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 שדה מחוז
המחוז יופיע אוטומטית 

 .כל מחוז בנפרדאם הנכם מעוניינים לבקש חופשה בשני המחוזות, יש להגיש בקשה עבור 

 שימו לב !

 יש לבחור את המחוז הרצוי:   בשני מחוזותאם הנכם עובדים 
 לחצו על .1
   הרלוונטי עבורכם המחוזבחרו את שם .2

 תל אביב

 תל אביב

 

 שדה מתאריך
 החופשה: תחילתלבחירת מועד 

 לחצו על .1
 הרלוונטי עבורכם התאריךבחרו את .2

  לחצו על  החודשיםלמעבר בין 

 לחצו על השנה השניםלמעבר בין 
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 שדה עד תאריך
 החופשה: סיוםלבחירת מועד 

 לחצו על .1
 בחרו את התאריך הרלוונטי עבורכם  .2

  



*- 
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 שדה שיעור חופשה

ש"ש לחופשה  במידה וסימנתם מלאה, אוטומטית יופיעו מלוא השעות שהנכם עובדים באותו המוסד בעמודת 
 .  במוסד

 ממשרד החינוך, בלבד.  קביעותבלתם ישעבורן ק השעותניתן לבקש שעות חופשה רק עבור 
 .  מלאהאם הנכם מעוניינים בחופשה מלאה, סמנו .1

 .חלקיתאם הנכם מעוניינים בחופשה חלקית, סמנו א.    .2
את מס' השעות שהנכם מעוניינים לקחת  ש"ש לחופשה במוסדבמידה וסימנתם חלקית, הזינו בעמודת .ב

 .  כחופשה באותו המוסד
 

 א

 ב
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 שדה הערות עו"ה
 .בשדה זה תוכלו להזין ההערות כלליות הרלוונטיות לבקשתכם 
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 מרכז שירות  ומידע ארצי

 

 שליחת הבקשה
 שמירהלשמירת ושליחת הבקשה לחצו על. 

, לאחר שתלחצו על שמירה תוכלו להיכנס לצפות בבקשה אך לא יהיה  לשמור את הבקשה רק פעם אחתניתן 
 ניתן לבצע שינויים.

 אם תרצו לעדכן או לבטל את הבקשה, פתחו פנייה מקוונת בפורטל עו"ה.   

 שמירה

 הודעת דוא"ל לידיעת מנהל המוסד על בקשת החופשה, נשלחת בקשת החופשה שמירת טופסבעקבות 
  להמליץ על בקשת החופשה.והוא מתבקש  
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 סטטוס הבקשה
 והזדהו במערכת. הבקשה היכנסו לפורטל עובדי הוראה סטטוסלבדיקת   

 לכניסה והזדהות לפורטל לחצו כאןלהנחיות 

הנתונים שלי, באזור כן בסטטוס הבקשה בדף חל"ת ושבתוןתוכלו להתעד  . 
 לחצו כאן לדף חל"ת ושבתוןלהנחיות לכניסה 

 

 ישראלה ישראלי  
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 שירות  ומידע ארצימרכז 

 

 סוגי סטטוסים

   של הבקשה יופיע הסטטוס העדכני בשדה סטטוס

:להלן הסטטוסים שיופיעו לאורך התהליך 
להמליץ  הודעת דוא"ל לידיעת מנהל המוסד על בקשת החופשה, והוא מתבקש  נשלחת – חוות דעת.1

  על בקשת החופשה.
מפקח כולל של המוסד מעדכן חוות דעת לאישור החופשה המבוקשת.   - בטיפול כוח אדם בהוראה.2

לעובדי הוראה במקצועות מסוימים נדרשת גם חוות דעת של המפקח המקצועי. בסיום שלב זה  
  ."במערכת בסטטוס "בטיפול כוח אדם בהוראה שמרתהחופשה נ

 את הבקשה. ם בהוראה מאשר או דוחהפקיד כוח אד - מאושר/נדחה.3
 .ונשלח מכתב לעובד ההוראה "נדחה", סטטוס הבקשה מעודכן ל"מאושר" או בסיום שלב זה

 במידה והוגש ערעור אחרי דחייה, לאחר הערעור יופיעו הסטטוסים מאושר/נדחה בהתאם לתשובה.  

 .  אישורים ומכתביםהמכתב הנו חתום דיגיטלית ומוצג בפורטל בדף 
 לדף אישורים ומכתבים בפורטל לחצו כאן

https://poh.education.gov.il/PniotVemokdeiSherut/Pages/HafakatDochotChatumim.aspx
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 הודעה על חזרה מחופשה
באופן מקוון בלבד. במרץ של שנת החופשה 31-על עובד ההוראה להודיע על חזרתו מחופשה לא יאוחר מ 
כל שנת הלימודים רק במקרה שהחופשה היא למשך יש להודיע על חזרה מחופשה . 

 .חופשה שנלקחה לפרק זמן קצר יותר אינה מצריכה הודעה
 דף חל"ת ושבתון. לפורטל עובדי הוראהלהודעה על חזרה היכנסו > 

 להנחיות לכניסה  לדף חל"ת ושבתון לחצו כאן  
 

 הודעה על חזרה מחופשהלחצו על 
 

 הודעה על חזרה מחופשה <
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 במערכת!   נקלטה, הודעתכם על החזרה מחופשה תאריך הודעה על חזרהרק אם מופיע תאריך בשדה 

 01/09/2022 הודעה על חזרה:תאריך 


