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לשכת מנהלת אגף בכיר כוח-אדם בהוראה

ירושלים, ל' בשבט תשע"ז
26 בפברואר 2017

סימוכין: 2000-1028-2017-0093930  
לכבוד

מפקחי בתי הפר
מנהלי בתי הספר

שלום רב, 

הנדון: שילוב עובדי ההוראה בהעברת בקשה מקוונת לפרישה מוקדמת או פרישה מרצון

במסגרת שיפור השירות של המשרד כלפי עובדי ההוראה, משרד החינוך פיתח מערכת המאפשרת לעובד 
ההוראה להעביר בקשה לפרישה מוקדמת או פרישה מרצון צורה מקוונת- באמצעות מערכות המחשב של 

המשרד.

במסגרת זו, יוכל עובד ההוראה להיכנס באמצעות סיסמה אישית לפורטל עובדי הוראה ולהעביר את הבקשה 
לפרישה זו ולעקוב אחר הטיפול בה. 

כמו-כן, יוכל עובד ההוראה:

לצפות בצורה מקוונת בפרטי השירות ובתיק הפרישה, עדכון נתונים וצירוף מסמכים. o
לקבל הודעות מייל ו-SMS  על סטטוס התהליך. o

עם אישור הפרישה – לצפות  בנתוני הפרישה הסופיים ובאישורי הפרישה. o

במסגרת תהליך חדש זה, לאחר הגשת הבקשה מצד המורה לפרישה מוקדמת, תועבר בקשה לחוות דעת מצד 
המנהל והמפקח בתוך המערכת המקוונת.

זהו שיפור משמעותי בתהליך הפרישה ובייעולו, תוך מתן שקיפות לעובד ההוראה ביחס לטיפול בבקשה שהגיש, 
עד השלמת התהליך והעברת כל המסמכים למשרד האוצר, לבדיקה ולמתן גמלה.

הכניסה למערכת תהיה באמצעות פורטל עובדי הוראה.

אודה לכם אם תעדכנו את עובדי ההוראה.
בברכה,

          סוניה פרץ
מנהלת אגף בכיר כוח-אדם בהוראה 
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