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סימוכין2000-1110-2019-0427070 :
לכבוד
מנהלי בתי הספר ומנהלות גני הילדים בעיר מודיעין
שלום רב,
הנדון :מאגר ממלאי מקום
אני שמח לבשר לכם ,כי משרד החינוך יוצא לדרך עם מאגר ממלאי המקום שיעמוד
לרשותכם ,מנהלות ומנהלים לאורך כל שנת הלימודים.
המאגר יהווה כלי ניהולי יעיל ונוח לגיוס ממלאי מקום על רקע היעדרות צפויה/לא צפויה
קצרת טווח של עובדי הוראה במוסד החינוכי לפרק זמן קצר (שעות/ימים) .ויבטיח ,ככל
שניתן ,שגרת לימודים בבית הספר ללא שיבושים מיוחדים.
העיר מודיעין נבחרה לשמש כיישוב הפיילוט בפרויקט זה ,והחברה "מעוף משאבי אנוש"
תספק את השירות.
אופן העבודה:
 כל ממלאי המקום השעתיים יחויבו להיות רשומים במאגר רק לאחר שיקבלו
אישור ממשרד החינוך (לרבות אישורי קב"ט) .מעוף משאבי אנוש אחראית
לגיוסם של ממלאי המקום ורישומם במאגר.
 ניתן להסתייע בשירותי ההשמה באמצעים הבאים:
 oאתר אינטרנט – https://education.miluy-macom.co.il http://
טלפון לתמיכה טכנית( 072-3922166 :בימים א'-ה' בין השעות )8:00-17:00
 oיישומון בנייד (פרטים על אופן השימוש יועברו בהמשך)
 oבהמשך יינתן שירות של מוקד טלפוני
 לצורך הזדהות ראשונית וקבלת שם משתמש וסיסמא ליישומון/אתר
האינטרנט ,יש לפנות לאגף כח אדם בהוראה בכתובת המייל:
.Miluy_Makom@education.gov.il
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תשומת לבכם כי הדיווח במערכות המשרד על עבודתם של ממלאי המקום
השעתיים ייעשה במערכת מדב"ס על פי הנוהל המקובל כיום .תשלום השכר
ימשיך להיות על ידי משרד החינוך בהתאם לנוהל הקיים .יש להקפיד על הדיווח
על מנת להבטיח תשלום שכר בזמן.

ח שוב לנו לציין כי מדובר בשירות חדשני שיטוייב לאורך כל הדרך כדי שיהיה יעיל וישרת
אתכם באופן מיטבי ביותר .לאור זאת ,נשמח לקבל מכם משוב שוטף ככל שנדרש על
הפעילות שבו.

בברכת דרך צלחה,

שמואל אבואב

העתק:
גב' גילה נגר ,משנה למנכ"ל
מר יוסי שטראוס ,חשב המשרד
דר' שוש נחום ,סמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי
מר משה שגיא ,סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים
גב' סוניה פרץ ,סמנכ"לית ומנהל אגף בכיר כח אדם בהוראה
מר עופר רימון ,סמנכ"ל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
מר אריה מור ,סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר חירום ,בטחון ובטיחות
מר מאיר שמעוני ,מנהל מחוז ירושלים
גב' אתי סאסי ,מנהלת אגף א' חינוך יסודי
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' חינוך על-יסודי
גב' אורנה פז ,מנהלת אגף א' חינוך קדם – יסודי
מר איל פרידמן ,מנהל אגף בטחון – משרדי
מר אביב מצא ,מנהל חטיבת יישומי שכר
גב' תמי כהן ,מנהלת תחום בכיר תיאום משכורות לעובדי הוראה
גב' דליה מזרחי ,סגנית מנהלת אגף בכיר כח-אדם בהוראה
מנהלי מטה אגף בכיר כח-אדם בהוראה
מנהלי תחומי כח אדם בהוראה במחוזות
גב' רות לסרי ,מפקחת ,מחוז ירושלים
מר אסף סרן ,מנהל פיתוח עסקי קבוצת מעוף
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