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אגף בכיר כוח-אדם בהוראה
ירושלים ,ד' בחשוון תשפ"ב
 10באוקטובר 2021
סימוכין2000-1028-2021-0014527 :

לכבוד
הבעלויות על גני הילדים לחינוך מיוחד בחינוך המוכר שאינו רשמי
שלום רב,
הנדון :השלמת תהליך פתיחת התיקים ודיווח משרות עו"ה בגני הילדים
חוזר לבעלויות תשפ"ב 1/מיום 26.7.2021
מכתבנו מיום 26.8.2021
החל משנה"ל תשפ"א ,כל עו"ה המועסק בגן ילדים לחינוך מיוחד מוכר שאינו רשמי נדרש לפתוח תיק מקוון
במשרד החינוך  .על הבעלות חלה החובה לוודא כי כל עובד הוראה המועסק על ידה פתח תיק הוראה מקוון,
כאמור ולאשר את הפרטים הנדרשים מהבעלות במערכת מקוונת זו .כמו כן ,נשוב ונציין ,כי על הבעלות חלה
החובה לדווח למשרד החינוך על עובדי ההוראה בגן הילדים ,מדי שנה בשנה ,והכל באמצעות מורשה הדיווח
מטעם הבעלות ,אשר אושר ע"י משרד החינוך לכך.
מהלך זה ש הינו פרי היערכות מאומצת של משרד החינוך ,נועד לייצר תשתית של מידע ואיסוף נתונים ,שיאפשרו
ניהול שוטף של נתוני עובדי ההוראה בגני הילדים לחינוך מיוחד מוכר שאינו רשמי.
באמצעות המידע שידווח על ידי עובדי ההוראה ועל ידי הבעלויות ,משרד החינוך ,אשר הינו הרגולטור ביחס
לעובדי ההוראה המלמדים במוסדות המפוקחים ומתוקצבים על ידו ,יוכל לקבוע את דרגת השכלתם ,הסמכתם
וותקם לצרכי שכר של עובדי ההוראה וכן זכויות נוספות (לדוגמה -גמולי השתלמות ,זכאות למענק יובל ,צירוף
לרפורמת אופק חדש וקידום בדרגות) וכן יוכל להעניק לעובדי ההוראה אישורי העסקה ולבצע בדיקת רישום
מידע פלילי .כמו כן ,המידע ישמש על מנת לתקצב את גני הילדים באופן המביא בחשבון את הרכב צוות עובדי
ההוראה בכל המוסדות המנוהלים ומופעלים ע"י הבעלות (חישוב פרופיל).
הנחיות מפורטות בעניין זה הועברו אליכם בחוזר לבעלויות תשפ"ב  1מיום  26.7.2021וכן במכתבנו מיום
.26.8.2021
יובהר  ,כי חובת הדיווח חלה על כל הבעלויות על גני הילדים לחינוך מיוחד ,הן בעלויות שהצטרפו לאופק חדש
והן בעלויות שלא הצטרפו לאופק חדש.
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בבדיקה שערכנו נמצא כי על אף האמור בחוזרינו לעיל ,טרם השלמתם את תהליך פתיחת התיקים של עובדי
ההוראה המועסקים על ידכם וכן את הדיווח על מצבת עובדי ההוראה בגני הילדים.
הנכם מוזמנים להשתתף בהדרכה מקוונת בה יוצג תהליך הדיווח במערכת שיבוץ .ההדרכה תתקיים ביום שני,
יב' חשון תשפ"ב 18 ,באוקטובר  2021בין השעות  .14:30 – 13:00לפרטים נוספים והרשמה ניתן להיכנס לקישור
זה.
לצורך קבלת תמיכה תפעולית במערכות ניתן לפנות למוקד המינהלת ליישומים מתוקשבים.
יודגש ,לבעלויות שלא ישלימו את מלוא תהליך פתיחת תיקי עובדי הוראה ודיווח על מצבת עובדי הוראה בגני
הילדים ,יוקפאו תשלומי המקדמות המועברים לבעלות.

בכבוד רב,

מנחם מזרחי
מנהל אגף בכיר אחמ"י

סוניה פרץ
סמנכ"לית ומנהלת
אגף בכיר כח אדם בהוראה

העתקים:
מר יניב זוהר חשב המשרד
מר משה שגיא ,סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים
עו"ד אילת מלקמן ,היועצת המשפטית
עו"ד איריס שלו-טל ,סגנית בכירה ליועצת המשפטית
מר מנחם מזרחי ,מנהל אגף בכיר ,ארגון מוסדות חינוך ,המינהל הפדגוגי
מנהלי ומנהלות המחוזות
גב' רחלי אברמזון ,מנהלת אגף א' חינוך מיוחד
גב' אורנה פז ,מנהלת אגף א' חינוך קדם יסודי
גב' תמר כהן ,מנהלת תחום בכיר ,תיאום משכורות עודי הוראה
גב' לבנת גבריאלוב ,מנהלת תחום (תקצוב מוניציפאלי ועלויות)
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גב' סיגל אלה ,מנהלת תחום בכיר (תקציב עובד הוראה ומוכש"ר)
גב' שמחה הלוי ,מפקחת ארצית
גב' פנינה אלתר ,ממונה (פיתוח פדגוגי חינוך מיוחד)
מר טל ביבס ,מנהל תחום תשלומים למרכז השלטון המקומי ,חשבות המשרד
גב' שלגית אליהו ,מנהלת אגף היעדרות מורים ותקשוב
גב' רחל טייטלבום ,מנהלת תחום תנאי שירות עובדי הוראה
מר אביב מצא ,מנהל חטיבה בכירה יישומי שכר וכח אדם בהוראה ,מינהל תקשוב
מנהלי תחומי כח-אדם בהוראה במחוזות
חשבי המחוזות
מפקחים על החינוך המיוחד
גב' מירית סיידוף ,מנהלת ענף כח אדם בהוראה
מורשי הדיווח בבעלות
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