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ירושלים, י"א באייר תשע"ז
07 במאי     2017

סימוכין: 2000-1028-2017-0096635  

לוח גאנט הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח

תאריך סיום אחראי/ם תחנות פעילות

עד תאריך 
31.3.17

עובדי הוראה הזנת בקשות במערכת המקוונת

עד תאריך 
30.4.17

מפקחים, בתיאום עם 
המנהלים בדיקה, אישור/דחית  הבקשה

עד תאריך 
15.5.17

החל מתאריך 
זה תיסגר 
המערכת.

פקידי כ"א בהוראה

בדיקה, אישור/דחית הבקשה

אישור חל"ת / 
שבתון

8.5.17 מינהל תקשוב ומערכות 
מידע

הקמת שיבוצים 
לעו"ה לשנה"ל 
תשע"ה (מצבת 

מורים)
עד ה- 30.6.17

(שיבוץ בסטטוס 
"מאושר" 

מאפשר דיווח 
באופקית).

מנהלי בתי"ס

סיום טיפול בעו"ה 
"מתוכננים"

ודורשי טיפול 
שישובצו בהתאם 

למחויבות כמו מורות 
אם וזכאי שעות גיל

עד לתאריך 
16.7.17

מפקחים/פקידי כ"א 
בהוראה

טיפול בעו"ה
"דורשי טיפול" (כולל 
מסיימי שנה א' ושנה 

ב')

עו"ה 
קיימים

עד לתאריך 
6.5.17

(לפני הקמת 
מצבת מורים)

פקידי כ"א בהוראה הנפקת מכתבים 
ממערכת שיבוץ 

עד לתאריך 
31.5.17

פקידי כ"א בהוראה

שליחת הודעות 
הפסקות עבודה  

לעו"ה – מסיימי שנה 
א' העסקה לתקופה 

קצובה , חוזה ושעות 
זמניות

עו"ה 
קיימים 

ללא 
מחויבות  
(הפסקות 

עבודה 
שנה א' 

ושנה ב')

מערכת שיבוץ עו"ה
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תאריך סיוםאחראי/םתחנותפעילות

ללא הגבלת זמן מנהל תקשוב ומערכות 
מידע 

קליטת ממשקי 
תעודות ממערכת 

מכללות וסמינרים

פעילות שוטפת 
ללא הגבלת זמן 

החל מתאריך 
1.7.17

מנהלי בתי ספר ופקידי כח 
אדם בהוראה

מפקחים/ פקידי כ"א 
בהוראה

אישור פתיחת תיקים 
מקוונים 

טיפול בשיבוץ עו"ה 
חדשים

עו"ה 
חדשים

תחילת מאי 
2017

מנהלים
פתיחת המערכת לדיווחים לשנת 

הלימודים תשע"ח

18.6.2017 מנהלים

שליחה הממשקים לגזברות 
המחוז.

על הממשק לכלול מערכות שעות 
ודיווח בעלי תפקידים בבית הספר 

(ע"י ייבוא ממערכת שיבוץ או 
דיווח מחדש במדב"ס/אופקית).

23.6.2017 מנהלים

סיום הדיווחים לבעלי התפקידים 
ושעות שבועיות לכל עו"ה שלא חל 

שינוי במבנה העסקתם משנה"ל 
תשע"ז

25.6.2017 מנהלים 
שינוי ברירת המחדל 

במדב"ס/אופקית לשנה"ל תשע"ח.

30.6.1017 מנהלים
סיום דיווחים למי שחל שינוי 

במבנה העסקתו

10.8.2017 מנהלים
סיום דיווחי ש"ש ותפקידים לעו"ה 

חדשים
מועד סגירת 

קליטה לחודש 
ספטמבר 2017 

17.9.17

סגירת קליטה במוסדות החינוך  
למשכורת ספטמבר 2017.

מועד סגירת 
קליטה לחודש 
ספטמבר 2017

17.9.17

מנהלים
סיום שליחת כל הממשקים 
לגזברות המחוז וטיפול בכל 

הדחויים, אם ישנם.

מועד סגירת 
קליטה לחודש 
ספטמבר 2017 

17.9.17

גזברות

אישור כל הנתונים שנקלטו 
בגזברות. כל נתון שידווח לאחר 

סגירת הקליטה לא ייכלל 
במשכורת חודש ספטמבר

מערכת נתוני 
העסקה

(מדב"ס)

החל מתחילת 
מאי 2017

עו"ה קיימים במערכת,  -
יידרשו אישור מנהל 

בית הספר.

הקמת השיבוצים לעו"ה עובדי 
בעלויות (בסיום הטיפול בעו"ה 

בחינוך הרשמי).

שיבוץ עו"ה עובדי 
בעלויות

mailto:ptzibur_ka@education.gov.il
http://www.edu.gov.il


מדינת ישראל
משרד החינוך 

אגף בכיר כוח-אדם בהוראה  אגף הכספים
משכורות מורים

E-mail: ptzibur_ka@education.gov.il  | 02-5604752 רח' כנפי נשרים 15, גבעת שאול, ירושלים; 9546427  טל' 02-5604750 פקס

www.edu.gov.il | 02-5604752 شارع كنفي نشريم 15, جڨعات شاؤول, اورشليم-القدس, 9546427 هاتف 5604750-02 فاكس

תאריך סיוםאחראי/םתחנותפעילות

עו"ה חדשים במערכת,  -
יידרשו טיפול ואישור 

של מפקחים.

9.6.17
מנהלי בתי"ס/מפקחים

סיום טיפול הערכת מתמחים
הערכת מתמחים 

בהוראה

9.6.17
מנהלי בתי ספר/מפקחים סיום טיפול בהערכת עו"ה 

(לפני טיפול במעמד).
הערכת עו"ה בגמר 

ניסיון

בהתאם ללו"ז 
הקבוע בנוהלים

שיבוץ עו"ה  במגזר 
הערבי והדרוזי

חודשים מרץ – 
יוני – ועדות 

גימלאות במטה 
כוח אדם 
בהוראה.

תאריך סיום 
הטיפול 

בבקשות פרישה 
– אמצע יולי 

20017

מטה כ"א בהוראה

תחום גימלאות מטה אגף 
בכיר לכ"א בהוראה / 

וועדת גמלאות בשיתוף 
נציבות שירות המדינה.

העברת מכסות למחוזות
העברת בקשות מהמחוזות לועדת 

הגימלאות לצורך קבלת החלטה

טיפול ואישור בקשות לפרישה, 
בוועדת גימלאות:

עד 30.6.17 יש לסיים לפחות 95% 
מהבקשות.

בקשות לפרישה

פרסום ראשון -
3/3/17

פרסום שני – 
12/5/17

פרסום שלישי- 
16/6/17

פרסום רביעי – 
14/7/17

מנהלי מחוזות/מטה כ"א 
בהוראה (מינוי מנהלים)

פרסום מכרז ראשון

פרסום מכרזים נוספים 
(מאי – יוני)

מינוי מנהלים

המערכת 
תישאר פתוחה. 

יש להקפיד 
לאשר/לדחות 

הבקשות לשעות 
נוספות לפני 

אישור 
השיבוצים 

ועבודה בפועל 
ועל פי הנוהל.

מנהלי בתי"ס/פקידי כ"א 
בהוראה/גזברים

הועלתה גרסה מעודכנת הכוללת 
תהליך הגשת בקשות לאישור 

שעות נוספות.

מערכת אישור 
זכאויות (לאישור 

שעות נוספות)
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תאריך סיוםאחראי/םתחנותפעילות

30.6.17 – מועד 
אחרון לשליחת 

ההודעות.

פקידי כ"א בהוראה  שליחת הודעות על העברות יזומות 

עד 1.9.17 מפקחים/פקידי כ"א 
בהוראה

טיפול בשיבוץ עו"ה מועברים

העברות יזומות

31.3.17
30.4.17
5.8.17

 – מועד סופי 
לטיפול 

בהעברות 
מסויגות

עו"ה
מפקחים

מפקחים/פקידי כ"א 
בהוראה

הגשת בקשות ע"י עו"ה -
אישור הבקשות -

טיפול בבקשות שלא אושרו  -
/אושרו ועו"ה לא שובץ במחוז 

הקולט

העברות מסויגות
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