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בעיקר למערכת שוה"ם אבל גם לכלל מערכות משה"ח )כך שרלוונטי   תנוגע וז הודעה

 גם למי שאין לו חטיבת ביניים ו/או השאלת מורים(. 

אין יותר כניסה למערכות משה"ח ע"י סיסמאות של המוטב אלא    1.6.20החל מתאריך 

י סיסמאות אישיות. במקביל לכך למעשה אין יותר גישה למערכת שוהם )הגשת  ע"רק 

 בקשות להשאלת מורים( 

ערכנו בירור מול משה"ח וקיבלנו הסבר מפורט על התהליך שיש לבצע, ממנהלת  

 התפעול של פורטל הרשויות והבעלויות. 

 !!!( המוסד)שימו לב כי בהמשך מייל זה מפורט כיצד לטפל בהרשאות אחרות ברמת 

 התהליך להרשאה של הבעלות:

 . המצורףהחינוך בקישור הבעלויות ורשויות יש להיכנס לפורטל  .1

"הרשאות למערכות  בסרגל הכלים, תחת "פניות ומתן שירות" יש לפתוח את  .2

 המשרד" 

 בדף ההרשאות קיים הסבר מפורט, אותו ננסה לתקצר כאן:  .3

 א. קיים טופס מצורף למייל זה )ונמצא בצד ימין למטה בגיליון ההרשאות(

ב. יש למלא את הטופס, לבחור את ההרשאות שמבקשים )כולל מערכת שוה"ם  

 שרלוונטי עבורו( ולהחתים את הגורמים הרלוונטיים ברשות/בעלות.  למי

בתחתית הדף    פתיחת פניהג. את הטופס החתום יש להעלות לאתר הפורטל ע"י  

 של "הרשאות למערכות המשרד" )יש לגלול לתחתית עמוד האינטרנט( 

 מצורף עבורכם צילום מסך .

כדאי מאוד לבדוק את ההרשאות הקיימות  שימו לב כי בהזדמנות זו 

בבעלות/מוסדות)בעלי הרשאות ברשות/בעלות( ולהגיש בקשות בהתאם לצורך,  

כמו גם לבטל הרשאות לאנשים שכבר אינם עובדים במוסד )או אין רצון לתת  

 להם הרשאה לגישה לנתונים(

 

https://pob.education.gov.il/Pages/Home.aspx
https://pob.education.gov.il/PniotSherut/Pages/harshaa.aspx
https://pob.education.gov.il/PniotSherut/Pages/harshaa.aspx
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קיימת מערכת מקבילה של ניהול   הבעלותבמקביל למערכת ההרשאות של  -שימו לב 

 המוסדות.הרשאות של 

 פורטל מוסדות חינוך הכניסה היא דרך  

 תחת "הודעות ומתן שירות" ניתן למצוא את "ניהול משתמשים והרשאות" 

גם כאן יש לוודא כי כל ההרשאות מעודכנות !! )שימו לב כי מערכת המוסדות לא  

 בלבד(  הבעלויות תאפשר הרשאה למערכת שוהם אותה יש לבקש דרך פורטל  

 

 

 

 

 

 

https://mosdot.education.gov.il/homepage

