
מדריך למשתמש

למוסדות חינוך דוחות 
מיוחד במוכר שאינו 

רשמי שהצטרפו 
חדשלרפורמת אופק 

מדריך למשתמש

מתוקשביםהמינהלת ליישומים מוקד -תמיכה תפעולית 

03-6906600בטלפון 



מדריך למשתמש

דוחות למוסדות חינוך מיוחד במוכר שאינו רשמי 
שהצטרפו לרפורמת אופק חדש

:דוח שיבוץ
דוח זה מכיל את נתוני המשרות של כל המורים שדווחו עבור המוסד  

.בדוחמיידיכל עדכון במערכת שיבוץ יוצג באופן –שיבוץ במערכת 

דורש "במידה וקיימים מורים בסטאטוס –" סטאטוס"לעמודת שים לב 
.לא יחושב פרופיל למוסד" טיפול

,  כגון, אדם המשפיעים על הפרופיל-כחבדוח מופיעים גם נתוני , לנוחיותך
...  דרגת רפורמה וכדומה, ותק

:דוח פרוט חישוב פרופיל
כאשר בפרופיל זה  , דוח זה מציג את פירוט חישוב הפרופיל המשוקלל

.נלקחים בחשבון שינויים בנתונים במהלך השנה
(  לחודש5עד ה)מחושב אחת לחודש הפרופיל 

אקסלובפורמט  PDFבפורמטלהפיק את הדוח ניתן 

:המשפיעים על הפרופילנתונים 
תפקיד ניהולי ורמת מורכבות והיקף משרה, דירוג ודרגה ברפורמה, ותק

:הפרופיל הםתוצאות 
,  ימי הבראהפרופיל , דרגת רפורמה מחושבת, ותק מחושב, מוסדמשקל 

משרות שלא ברפורמהברפורמה ואחוז אחוז משרות , שעות גילפרופיל 

: בדוח פרופיל עבור המוסדהודעות 
(טבלה בעמוד הבא)



מדריך למשתמש

הודעות ההתראה בדוחות הפרופיל  
ולעובד הוראהלמוסד 

אופן הטיפולהסברהודעת התראה

הודעות  

ברמת  

מוסד

קיימים  –לא חושב 

מורים לא מאושרים  

במוסד

ה"עוקיימים במוסד 

אשר טרם אושרו  

.במערכת שיבוץ

ה"עויש לאשר את שיבוצי 

במערכת משכית שיבוץ

אחוז  –חושבלא 

המורים בעלי דרגות  

פחות , אופק במוסד

מהאחוז המינימלי  

לחישוב

במוסד זה נקבעה 

דרגת אופק לפחות  

ה"מעו80%מ 

במוסד

הבעלות צריכה לטפל בקביעת  

יוניקדרגת אופק מתאימה מול 

הודעות

ברמת  

עובד  

הוראה

עובד –8הערה 

הוראה שצורף  

לאופק ללא דרגה  

באופק

צורף לאופק  ה"עו

אך טרם נקבעה לו  

פוגם  )אופק דרגת 

(בחישוב הפרופיל

באופק ולא נקבעה המורה -

מול  על הבעלות לטפל -דרגתו 

.יוניק

לא באופק וצורף  המורה -

יש לבטל את  -לאופק בטעות

.לאופקהצירוף של המורה 

אי  –9הערה 

התאמה בין דרוג  

באופק לתפקיד

קיים תפקיד  ה"לעו

ניהולי אך טרם  

נקבעה עבורו דרגת  

אופק מתאימה  

פוגם בחישוב )

(הפרורפיל

אשר  בתפקיד ניהולי ה"עו-

-(או הפוך)לו דרגת מורה 

לבצע מעבר דרגה  יש 

את  ה"לעולעדכן יש-

תפקיד או הדיווח החסר ה

.שיבוץבמערכת 



מדריך למשתמש

מ"חנדוחות הזמינים למוטבים עבור מוסדות 
שהצטרפו לרפורמת אופק חדשר"מוכש

:למוטבדוחות 
.מפורטפרופיל ודוח מוטבים יכולים להפיק דוח פרופיל סיכומי 

.במערכת" דוחות"לשם הפקת הדוחות יש לגשת לתפריט 

:יוניקפרטי התקשרות חברת 
 Ofek@unq.co.ilבמייל 

02-5009350או בטלפון 


