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העברות ,שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר הערביים –
תשע"ח 2017-2018
מועמדים יקרים ,להלן נקודות חשובות לתשומת לבכם !

 .1מתוך שאיפה ורצון לשפר וליעל את תהליך העברות עו"ה ,השלמת משרתם
ושיבוצם במגזר הערבי תוגשנה הבקשות באמצעות טופס בקשה מקוון
(באמצעות האינטרנט) אשר יפתח לשימוש בחודש ינואר  2017לקראת
השיבוצים בתשע"ח .את הטופס ניתן למלא בכניסה לאתר של משרד החינוך
- www.education.gov.ilפורטל עובדי הוראה .בקשות להעברה ,השלמת
משרה ושיבוצים ניתן להגיש באמצעות הטופס המקוון בלבד .לצורך כניסה
לטופסהמקווןבפורטלעו"השבאתרמשרדהחינוך,ישצורךבסיסמהאישית.
את

הסיסמאות

ניתן

במוקד

לקבל

התמיכה

בנושא

סיסמאות

בטלפון03-9298888 :
 .2האתריפתחהחלמתאריך12.2.2017וייסגרבתאריך,16.3.2017נבקשכםליידע
אתכלהנוגעיםבדברולדאוגשהבקשותאכןתוגשנהכפוףללוחזמניםזה.
 .3בקשותאשרתגענהעלגביטופסיהבקשההידניים,לאתטופלנה.
 .4מומלץביותרלפנותאלהמוקדהטלפונילקבלתסיסמהאישיתבהתחלתחודש
פברואר2017כדילהימנעמתקלותלאצפויות .
 .5מועמדים חדשים שלא הגישו בקשות בעבר ,מתבקשים לפנות לתחום כח-אדם
בהוראהבמחוזהרלוונטילשםעדכוןנתוניהםהאישיים.
 .6על המועמדים שהגישו בקשות חלה האחריות לשמור על עותק מודפס של
הבקשהאשרשוגרהבמערכת.כמוכן,חלההאחריותעלהמועמדיםלוודאאת
קליטתהבקשהבמערכתבאמצעותקבלתמספרמועמדות.
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העברות ,שיבוצים והשלמות משרה


הבהרות והנחיות למילוי בקשה מקוונת להעברה ,שיבוץ לרבות מילוי מקום והשלמת
משרה בבתי הספר הערביים – תשע"ח

יש לקרוא את המסמך לפני מילוי הבקשה המקוונת
בקשה מקוונת זו להעברה ,שיבוץ והשלמת משרה הוכנה ככלי עזר להעברות,
שיבוציםוהשלמותמשרהשלעו"הומועמדיםלהוראהבהתאםלצרכיבתיהספר.
עלמנהלביתהספרמוטלתהחובה להביאאתתוכןהנוהללידיעתכלעו"הבבית-
הספר(כוללעו"הממלאימקום). 


מבוא:
נוהל זה מהווה כלי המסייע לחברי ועדת השיבוצים בהחלטתם בשיבוץ ,העברה
והשלמת משרה של עובדי הוראה בצורה אחידה ,שוויונית והוגנת ככל הניתן.
ויודגש,כיכלבקשהנדונהומתקבלתבכפוףלצרכיהמערכת .

הגדרות:
א .העברה :
 .1העברה  -העברתעו"המתייחסתאךורקלעו"הקבועים במשרדהחינוך.
העברהמתייחסתלהעברהמסויגת(העברהיזומהמתבצעתבכפוףלנהלים
הקיימים והמוסכמים) .לא יועברו עו"ה קבועים במערכת משרד החינוך
לשעותשהוקצואוהתפנובביתהספרלשנהאחתבלבד אולתקופהקצרה
מזו .ההעברה מתייחסת לשעות ההוראה בלבד ולא לתפקידים אחרים
כגון:חינוךכיתה,ריכוזמקצועוכיו"ב.
 .2ככלל,משיקוליםפדגוגייםתתבצענההעברותעו"העדליוםהאחרוןשלפני
תחילת שנת הלימודים –  31.8.2017ולא מעברלכך .החלממועדזהאיוש
המשרות יתבצע על ידי עו"ה המועמדים לשיבוץ עד תום שנה"ל לכל
היותר .ככלשקיימיםבביתהספרמוריםשביקשוהשלמתמשרהוקיימות
שעות פנויות בתחום הכשרתם ,תושלם משרתם גם אם השעות התפנו
לאחרפתיחתשנה"לוזאתבטרםישובצומוריםלאקבועים.
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ב .שיבוץ – שיבוץ עו"ה מתייחס לעו"ה חדשים ו/או לעו"ה שאינם קבועים
במערכתמשרדהחינוךוהמשובציםלמשרותתקניותאוזמניות .
ג .השלמת משרה (הגדלת משרה) -מתייחסת לעובדי הוראה קבועים במערכת
ולתוספתש"שתקניותופנויותשאינןמוגבלותלשנתלימודיםאחת 
ככלל :
 
ג .1.השלמות משרה תינתנה בביה"ס בו מועסק עו"ה ,למעט המקצועות
שלהלן :מוסיקה ,אומנות וחינוך גופני בהם רשאי  המועמד לבקש
השלמת משרה בבתי ספר נוספים .הערה :ניתן להשלים משרה של
מורהלחינוךגופניבביתספרנוסף(מעברלביתהספרבוהואמלמד)רק
אםלאנמצאומועמדיםבעליההכשרההנדרשת,לאיושהמשרה(בכל
סוגשלבקשה)בביתהספרהנוסף.
ג .2.ישלצייןכיבהשלמתמשרהקיימת הסמכותלמנהללהוסיףעד 3ש"ש
פרונטליות למורה קבוע ללא צורך בהחלטת ועדת שיבוצים .ניתן
להשליםבתוספתזופעםאחתבשנתלימודיםבהתאםלכלליםהבאים:
המורההגישבקשהלהשלמתמשרהבמערכתהמקוונת .לאקיימתחוותדעתפדגוגיתשלילית על המורה; מידעיתקבלמכחאדםבהוראהומהמפקחהכולל .
ההשלמהתיעשהבתחוםהכשרתהמורה .ההשלמהתיעשהעדלמשרהמלאהבלבד.ג .3.עלאףהאמורבסעיףג'(השלמתמשרה)במקריםשבהםבמוסדחינוכי
מתפנותשעותזמניותבהיקףשלפחותמשלישמשרה,תינתןהאפשרות
לוועדת השיבוצים לשקול מתן תוספת שעות זמניות לשנה אחת בלבד
לעובד קבוע במוסד החינוכי בו הוא מועסק ואשר בו מתפנות השעות
הזמניותכאמור.
ג .4.השלמתמשרהשלגננתמשלימהתתאפשרבכלהישוביםאליהםהגישה
בקשה.השיבוץיעשהכךשהגננתתעבודבגןאחדבלבדבכליוםעבודה
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בין אם המדובר ביום עבודה רגיל או ביום עבודה ארוך (כולל שעות
יוח"א) .לא תשובץ גננת ביותר מגן אחד בכל יום עבודה .מנהלת גן
העובדתבמשרהחלקית,ניתןיהיהלהשליםמשרתהרקבגןאותוהיא
מנהלת.
הערות: 
גננת משלימה המבקשת לעבוד כמנהלת גן ,נדרשת להגיש בקשה

להשלמת משרה .השלמת משרה מתייחסת גם לריכוז כל ימי העבודה
בגןאחדכמנהלתגן. 
גננתמשלימהאשרהגישהבקשהלהשלמתמשרה,בקשתה לאתתקבל
גםאםהייתהראשונהבתור ,ככל שלא מתאפשר סידור עבודתה באופן
שהשלמת עבודתה לא תגרום לחפיפה של שעות העבודה הקיימות
לשעותהעבודההנדרשות,במסגרתועדתהשיבוצים.
ג .5.במצב בו התפנתה משרת מנהלת גן ,תועדף השלמת משרתה של גננת
משלימה ,המועסקת באותו גן בהיקף של  9ש"ש לפחות על פני
מועמדות אחרות המבקשות השלמת משרה בגן (ולא הועסקו בגן בו
התפנתה משרת מנהלת הגן) ,אף אם הניקוד שלהן גבוה משל הגננת
המשלימה.הוראהזותקפההןלגננתמשלימהבעלתהיקףמשרהחלקי
והן לזו בעלת היקף משרה מלא ובתנאי שלא קיימת חוות דעת של
הפיקוחלפיההגננתהמועסקתבאותוגןאיננהמתאימהלהיותמנהלת
גן.
ג .6.עובד הוראה בחינוך המיוחד ,המועסק בשעות מתי"א ,ניתן יהיה
להשלים את משרתו בשעות חינוך מיוחד בבית הספר בו הוא מלמד.
כמוכן,עו"ההמועסקבשעותחינוךהמיוחדע"חתקןביתהספר,ניתן
יהיה להשלים את משרתו בשעות מתי"א ככל הניתן וע"פ צרכי
המערכת .על עו"ה לציין בבקשה להשלמת המשרה את שם מוסדות
החינוךוסמליהמוסדותבהםהואמלמדבפועלבמועדהגשתהבקשה .

הקריטריונים המובאים בחוזר זה הינם קריטריונים ארציים להעברה ,שיבוץ
והשלמתמשרהשלעו"הבבתיהספרהערביים,ביןאםההעברההיאבתוךהמחוז
ובין אם ההעברה היא בין מחוז למחוז .הקריטריונים מחייבים את המחוזות
הבאים:צפון,חיפהומרכז. 
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לאתהיההעדפהלהעברתעו"הבתוךהמחוזעלהעברתעו"הביןהמחוזות .

 .1התאריך הקובע:
התאריך להגשת הבקשה המקוונת הוא  -12.2.2017 16.3.2017והוא התאריך
הקובעלקביעתהניקוד.שינויבנתוניםאישייםלאחרהתאריך16במרץ,2017לא
ישנהאתהניקודשנקבע,כךשהואלאיילקחבחשבוןלענייןהבקשה.לאחרמועד
זה()16.3.2017לאיתאפשרלמועמדלבצעכלשינוישהואבטופסהבקשה .

 .2מילוי הבקשה המקוונת:
א .יש להקפיד למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל הסעיפים
באמצעותהבקשההמקוונתדרךאתרהאינטרנט.
ב .מועמד להוראה במגזר הערבי שאינו בוגר מכללה להכשרת מורים
אלא הוא בוגר אוניברסיטה בארץ או בוגר מוסד להשכלה גבוהה
בחו"ל ,שקבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים ודיפלומות
במשרד החינוך -חייב לפנות לתחום כח-אדם בהוראה  ,במחוז אליו
הוא שייך ולמלא שאלון עובד הוראה לא יאוחר מ.1.3.2017 -
ג.

מועמדים המבקשים להיבחן פעם ראשונה או לשפר ציון ממבחן
קודם" ,במבחן הבקיאות בשפה הערבית  /עברית  /אנגלית " חייבים
לציין זאת בבקשה המקוונת .המידע אודות מיקום מבחן הבקיאות
בשפה הערבית או מבחן הבקיאות בשפה העברית /אנגלית כולל
תאריךהמבחןיישלחבמהלךחודשיםמרץ-אפריל2017.
לתשומת הלב ,הציון האחרון במבחן הבקיאות הוא הציון הקובע ולא
הגבוה מבין שניהם.
הערה :בכל שנת לימודים ניתן להבחן במועד אחד בלבד.
ניתן יהיה להגיש ערר על ציון המבחן בהתאם לנוהל ,שיפורסם
לעניין זה.

 .3תנאי סף (תנאים הכרחיים) להגשת בקשה לעבודה:
מועמדים מוסמכים בלבד ,ובכלל זה מועמד  שסיים חובותיו בלימודי B.Ed
בהיקףשל,80%אובוגראוניברסיטהולומדבשנהשנייהלתעודתהוראה.
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א .עו"ה אשר אינם מועסקים או אינם עו"ה קבועים במשרד החינוך
והמעוניינים בהמשך עבודתם במשרד החינוך ,חייבים להגיש בקשת
עבודה מדי שנה .הגשת הטופס המלא מהווה תנאי לטיפול המחוז
בבקשהלעבודהאוהמשךעבודה.

עו"ה המועסקים ומשובצים במעמד של גמר ניסיון ,ללא שתקופת
עבודתם הוגבלה בזמן ,ישובצו בשנת הלימודים העוקבת במחוז בו
הם מועסקים .בקשתם לעבודה במחוז אחר לא תטופל.
ב .עו"ההמועסקיםבמספר בעלויות,המבקשיםלעבודבמשרדהחינוך,
יתחייבו להפסיק או לצמצם משרתם בבעלויות האחרות עד להיקף
של  100%משרה בלבד בסך כל הבעלויות ,לרבות משרד החינוך.
חריגה מהנחייה זו תגרום לצמצום היקף משרתו של עובד ההוראה
אולביטולשיבוצובמשרדהחינוך.
ג.בקשתעבודהשלעו"ההמועסקבקביעותבמוסדמוכרשאינורשמי
(בבעלות)בהיקףמשרהמלאהתידוןותטופלעד.31.8 
ג.

למעןהסרספק,לאישובץמועמדליותרממוסדחינוכיאחד,למעט
באותםמקריםהמפורטיםבנוהלזה. 


הערות: 
א .לוועדת השיבוצים המחוזית תינתן האפשרות להעדיף שיבוץ
לחטיבת ביניים של מורה בעל רישיון הוראה קבוע  בחטיבה
העליונה(עובדבעלות)במסגרתביתספרשששנתיבחלקיותמשרה
של עד שליש משרה , על פני מועמד חדש שהגיש בקשה לשיבוץ
לאותו יישוב או מוסד חינוכי ובעל ניקוד גבוה מזה של המועמד
העובד בחטיבה העליונה במסגרת בית ספר השש שנתי .ההעסקה
תהיה במסגרת שאילה והשאלה .כלומר ,עו"ה יועסק במשרד
החינוךכעובדמושאלויקבלשכרומהבעלות .
ב .נוהל זה אינו חל על עובדי הוראה במרכזי פסג"ה ,עו"ה במרכז
ההדרכה במינהל חברה ונוער במגזר הערבי וכן עובדי הוראה
במרכזימחוננים.
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ג .בגילהרך,ובכללזהכיתותא'-ב',ישובצומוריםבעליהכשרהלגיל
זה.לעניןזהלאתילקחבחשבוןתת-ההתמחות(אףאםמצוינתתת
התמחותלהתמחותבגילהרךבאישורהלימודים).
ד .לוועדת השיבוצים קיים שיקול דעת בשיבוץ מועמדים בתחום
הפרארפואי,חרשים,עיוורים,אוטיזםוגןשפתיבהתאםלהמלצה
המקצועיתשלהמפקחעלהחינוךהמיוחדבמחוז.
ה .למקצועותאנגלית,מתמטיקהומדעיםלכתותי'-יב'אועדגיל21
בבית ספר לחינוך מיוחד ישובצו רק עובדי הוראה בעלי תואר
ראשוןותעודתהוראהבהתאםלהוראותבענייןזה.
ו .יועצים חינוכיים יגישו מועמדות באמצעות טופס הבקשה המקוון
(באמצעותהאינטרנט)המועמדיםירואיינובוועדותקבלה.
ז .עו"ה לא יוכל לסרב למשרה שהוצעה לו ,בהיקף של שליש משרה
ומעלה לתקופה של  6חודשים ומעלה ,יותר מפעם אחת .מועד
הסירוב,ככלשיעשה,יהיהלפניתחילתעבודתו.ככלשסירב,לאחר
ששובץ או למשרה השנייה שהוצעה לו  -ועדת השיבוצים תהיה
רשאיתלהעבירולסוףהתורמנימוקיםשיירשמו.
 .4תנאי סף להגשת בקשה להעברה מסויגת ו/או השלמת משרה:
א .עו"הקבועיםומוסמכיםבמשרדהחינוך.
ב .עו"הבלתימוסמכים,קבועיםבעליוותקבהוראהבמשרדהחינוךשל
 10שנים ומעלה בחינוך יסודי בלבד (עו"ה בלתי מוסמכים ,קבועים
בעלי וותק בהוראה במשרד החינוך בהוראה  בחט"ב אינם עומדים
בתנאיזה).
ג.

עובדי הוראה קבועים ומוסמכים המועסקים במשרד החינוך
ובבעלויותאחרותובתנאישסךהיקףמשרתםבכלהבעלויותלרבות
משרדהחינוךלאיעלהעל100%משרה.


 .5העברות ,שיבוצים והשלמת משרה בחט"ב:
העברות ,שיבוצים והשלמת משרה בחט"ב יחולו אך ורק על עו"ה המוסמכים
ללמדבחט"ב .
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 .6עו"ה שבקשתו התקבלה:
עו"ה יקבל הודעה טלפונית על שיבוצו ממנהל בית הספר (כאשר מדובר בגן-
מהמפקחתעלהגן)בושובץ.עםקליטתובמערכתהשיבוצים,תישלחלוהודעה
בדברשיבוצו. 
עו"האשרועדתהשיבוציםאישרה אתבקשתווהואלאהתייצבלעבודהבמשרה
בה שובץ/הועבר ,יראו בו כמי שוויתר עלהמשרה .לא תתקבל טענה לפיהעו"ה
לאקבלאתההודעהעלהחלטתהשלועדתהשיבוציםבשלשינויפרטים(כתובת,
מספר טלפון/נייד) .עו"ה שפרטיו שונו חייב לדאוג להמציא פרטים אלה לתחום
כחאדםבהוראהלאיאוחרמחודשיונישלשנתהלימודים(לפניכינוסהשלועדת
השיבוצים).
 .7עו"ה שבקשותיהם לא אושרו:
עו"האשרלאאושרהלוהעברהעדיוםלפניתחילתשנתהלימודיםחייבלהמשיך
ולעבודבאותוביתספרשבועבדבשנתהלימודיםתשע"ז.אםלאיתייצבלעבודה
בביתספרזה,ייחשבכמתפטר .
 .8התאמת עובדי הוראה לצרכי בית הספר:
משרדנו משתדל להעביר ,לשבץ ולהשלים משרה של עו"ה הזכאים לכך עפ"י
התאמתצרכיביתהספרלכוחותהוראה.התאמתעו"הלצרכיביתהספרתיקבע
כמפורטלהלן :
א .הכשרהוהסמכהלמקצועהספציפיובכללזה–התמחותלשכבתהגיל
המתאימה (עו"ה בעל הכשרה ליסודי ישובץ רק ביסודי ועו"ה בעל
הכשרה לחט"ב ישובץ בחט"ב) .בהעדר מועמדים בעלי הכשרה לבית
הספר היסודי במקצוע הנדרש בישוב הרלבנטי ,תדון הועדה
במועמדותם של עו"ה בעלי הכשרה במקצוע הנדרש לחט"ב.
ב .עו"ה קבוע בעל הכשרה למקצועמסויםלחט"ב ,אשרהועסקבבי"ס
יסודיב - 3השניםהאחרונות,באותומקצועבוהוכשר,רשאילהגיש
בקשה להעברה או השלמת משרה גם לרובד היסודי ושמו יופיע
להעברהאולהשלמתמשרהגםלרובדהיסודי.יובהר,כיכאשרעו"ה
כאמור לעיל שובץ בהתאם להכשרתו בחט"ב לא יוכל לבקש בעתיד
העברהאוהשלמתמשרהביסודי.
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ג .עו"האשרמבקשלעבודברובדחינוכיאחראובמקצועאשרישלובו
הכשרה אך לא עבד בפועל ברובד זה או במקצוע זה בעשר השנים
האחרונות ,לוועדה יש שיקול דעת האם להיענות לבקשה לאחר
שתתקבלחוותדעתפדגוגיתשלהמפקחוהמנהל שלהמוסדהחינוכי
בומועסק .

הערות :
א .במקרים בהם יוזם המשרד העברתו של עו"ה ממוסד חינוכי אחד
למוסד חינוכי אחר ("העברה יזומה" בהתאם לנוהל העברות יזומות
כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי אגף כח אדם בהוראה) ,יטופל מקרה
זה בעדיפות עליונה.
ב .מועמדים במעמד קבוע המבקשים העברה או השלמת משרה תידון
בקשתם לפני כלל המועמדים לשיבוץ ותינתן להם העדפה על פני
מועמדים לשיבוץ בעלי ניקוד גבוה משלהם .בקשה  להעברה או
השלמת משרה לעו"ה אשר קיים לגביהם דוח פדגוגי שלילי של
המפקחעלאיכותעבודתםבאחתמהשנתייםהאחרונות,תידחהעל
הסף.

 .9יעדים להעברה או שיבוץ:
לכל עו"ה קיימת אפשרות לבקש עד חמישה יעדים להעברה או שיבוץ
בחמישה יישובים .חובה לציין שם יישוב .הבקשה תובא לדיון אך ורק לגבי
אותם בתי הספר באותם יישובים שצוינו בטופס הבקשה .

מוצע לעו"ה לא לציין בטופס הבקשה מקומות אשר הסיכוי לעבור אליהם הינו
קלוש.בתיספראשרלגביהםלאהוגשובקשותהעברהאוהשלמתמשרהאולא
נמצאו בין המבקשים העברה או השלמת משרה עו"ה מתאימים לצרכי בית
הספר , ישובצו בהם עו"ה אחרים מתאימים בהתאם לשיקול דעתה של ועדת
השיבוצים .
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המשרדיהיהרשאילהעביר/לשבץאתהמבקשלכלאחדמןהיישוביםו/אובתי
ספרשהואצייןבטופסהבקשהללאסדרעדיפותביניהם .


עו"האשרשובץ/הועברבהתאםלהחלטתועדתהשיבוציםמועמדותולאתידון
 שניתלשנהזוגםאםיתבררבהמשךכיהתפנתהמשרההעדיפהמזושבה
שובץ/הועבר,הןמבחינתהיקפה,מיקומהוכיוצאבזה .


 .11העברה במשרה חלקית:
א .עו"ה רשאי לבקש העברה אף למשרה חלקית ,ועליו להצהיר על כך
בטופס הבקשה ולציין את מספר הש"ש המינימאלי שהוא מוכן
לעבוד.
ב.

עו"ה אשר לא יציין את מספר הש"ש המינימאלי שבהן הוא מוכן
לעבורייחשבכמישמבקשלעבורלמשרהמלאהבלבד.


ג.

עו"האשרמצהירכמתבטאבסימוןבטופסהבקשההמקוון ,כיאינו
מוכן לעבור למשרהחלקית בפחותממספר ש"ש אשריצוינו עלידו,
חייב לדעת שאם תימצא משרה חלקית בהיקף נמוך מזה שביקש,
באחדהמקומות שאליהם הוא ביקש לעבור– יזכה במשרה זועו"ה
אחר .זאת ,אף אם עו"ה האחר הוא בעל ניקוד נמוך משלו ובלבד
שעו"ה האחר הצהיר ,כמתבטא בסימון בטופס הבקשה המקוון ,על
נכונותולעבורלמשרהחלקיתבהיקףהמוצע .


ד .יצוין ,כי מי שבקש העברה בהיקף משרה מסוים ,בקשתו תידון ע"פ
הנתוניםהעומדיםלרשותועדתהשיבוציםבעתהחלטתהלגביאותה
משרה .לפיכך ,ככל שמסיבה מקצועית-פדגוגית תמצא ועדת
השיבוצים ,בשלב מאוחר יותר להחלטתה ,כי קיים צורך להוסיף
שעותלהיקףמשרתושלעובדההוראההמועבר,תהארשאיתלעשות
כן ,והסיבות יפורטו על ידה במסגרת החלטת הועדה .זאת ,למרות
שבקשתוהמקוריתשלעו"ההמועברהייתהלהיקףמשרהנמוךיותר
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ובשל כך הוחלט להעבירו על פני עו"ה אחר בעל ניקוד גבוה משלו,
שלאהועברבשלבקשתושלהאחרוןלעבורבהיקףמשרהגבוהיותר.





ככלל,עו"ההמועברעלפיבקשתולמשרהחלקיתלאתישמרמשרתואוחלק

ממנהבביתהספרהקודםשלימד.למעןהסרספקיובהר,כיעבודתותופסק
בכלבתיהספרשבהםעבדטרםהעברתוולאיתאפשרפיצולמשרתו-כלומר,
לאיהארשאילעבודביותרממוסדחינוכירשמיאחד. 

 .11קירבת משפחה:
א.

בקשות העברה-
בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל בדבר איסור העסקת קרובי משפחה,
כפישמתעדכןמזמןלזמן,איןלבקשהעברהלביתספרשבועובד (בין
בהוראה ובין בתפקיד מינהלי) קרוב משפחה בדרגה ראשונה של
מבקשההעברה .קרובים מדרגה ראשונה נחשבים :אב ,אם ,בת ,בן,
אח,אחות ,בעלואישה.אםיתבררשההעברהשאושרהתיצוריחסי
קירבהביןמוריםבביתספראחד -ההעברהתתבטלבכפוףלהוראות
חוזרמנכ"לבדבראיסורהעסקתקרובימשפחה,כפישמתעדכןמזמן
לזמןוהמשךהטיפולבבקשהייעשהבהתאםלנוהל. 


ב.

בקשות שיבוץ-
אין לבקש שיבוץ בבית ספר שבו עובד (בין בהוראה ובין בתפקיד
מינהלי)קרובמשפחהכמפורטלהלן: 
בןזוג,בתזוג,הורה,בן,בת,אח,אחות,גיס,גיסה,דוד,דודה 
בן אחות  ,בת אחות ,בן אח ,בת אח ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד או
נכדה .
אם יתברר שבוצע שיבוץ בבית ספר שבו יש למועמד קרובי משפחה
כמפורטלעיל,השיבוץיבוטלותופסקהעסקתעו"הלאלתרגםבמהלך
שנת הלימודים למעט מקרים חריגים המפורטים בחוזר המנכ"ל
בעניין איסור העסקת קרובי משפחה וכן במקרה בו ההחלטה על
השיבוץועבודתובפועלשלעו"הנעשולמעלהמ -3חודשיםמעתגילוי
דברקרבתהמשפחה .
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אין לבקש העברה או שיבוץ לבית הספר בו המנהל ו/או סגנו הינו
קרובמשפחהכמפורטבסעיף 11א',ב'.דיןבקשתעבודה כזו,יהיה
כמפורט בסעיף  11א' ו –ב' .יצוין כי הוראה זו הינה מוחלטת ואין
חריגיםלה(בניגודלמצויןבסעיףב'לעיל) .

ד.שיבוץ מועמדים ממלאי מקוםלתקופה הקצרה משנת לימודים- 
שיבוץמועמדיםלמילוימקוםעדל4חודשיעבודהבפועלייעשהמבני
אותו יישוב בו התפנתה המשרה .השיבוץ ייעשה לפי הניקוד של
המועמדים מאותו היישוב .יובהר כי אם עובד ההוראה יאריך את
חופשתהמחלה/לידה,ממלאהמקוםימשיךאתעבודתועדולאיאוחר
מסוףשנתהלימודים .
 .12שיטת הניקוד והקריטריונים לניקוד:
על מנת ליצור תעדוף נכון ואבחנה בין שיבוץ מורים בעלי מחויבות לשיבוץ לבין
שיבוץ מורים שאין כלפי בקשתם מחויבות ,הוספנו מקדם ניקוד בהתאם לסיבת
שיבוץ ,על פי הפירוט הבא:
מקדם ניקוד לצורך חישוב תעדוף בשיבוצים:
א .מורהקבועשמועברביוזמתהמחוזממוסדלמוסד,וכןעו"הבגמר
ניסיוןשהעסקתו לא הוגבלה בזמן ולא קיבל הפסקת עבודה (ואשר
ישובץ בהתאם לנוהל שיבוץ עובדי הוראה בעבודה ובקביעות)
יקבלו עדיפות עליונה בשיבוץוסימולםבניקודהוא–.8000
ב .מורה קבוע שמבקש השלמת משרה ,בהתאם לנהלים הקבועים,
מקבלעדיפותשנייהבשיבוץוסימולובניקודהוא.7000
ג .הערה:עו"הבהריון,אשרלאהתקבלהיתרלפיטוריהע"יהממונה
על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה ,תזוהה לצרכי המערכת
במקדם .7000
ד .מורה קבוע שפוטר בפיטורים מנהליים ,מקבל עדיפות שלישית
בשיבוץוסימולובניקודהוא–.6000
ה .מורה קבוע שמבקש העברה מסויגת ,בהתאם לנהלים הקבועים,
מקבלעדיפותרביעיתבשיבוץוסימולובניקודהוא.5000
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ו .עו"ה בגמר ניסיון (שנה שנייה או שלישית) ,ביסודי או בחט"ב
(שהועסק לתקופה קצובה ,המזכה בוותק) ,מקבל עדיפות חמישית
בשיבוץוסימולובניקודהוא.4000
ז .מועמד להוראה ,אשר מציג אישור על סיום החובות של לימודיו
במסלול המצוינים ,מקבל עדיפות שישית בשיבוץ וסימולו בניקוד
הוא.3000המקדםינתןמיוםקבלתהאישור הנ"לבמשרדהחינוך-
תחוםכוחאדםבהוראה.הערה:עו"השלאהמציאאישורכאמור,
לאיוכללהשתבץ.
ח .כלל המועמדים האחרים ,עדיפות אחרונה וסימולם בניקוד הוא
.2000
הערות
א .עו"ה בהריון שלא התקבל היתר לסיום העסקתה על ידי משרד
הכלכלה ,תשובץ בהתאם לחוק עבודת נשים.
ב .עו"ה אשר חלה הפסקה בעבודתו שלא באישור משרד החינוך
לתקופה של מעל ששה חודשים ,ויבקש להשתבץ מחדש לעבודה,
יחשב כעו"ה חדש וסימולו בניקוד יהיה .2000
ג .נוהל השיבוצים אינו חל על מורים חיילים במגזר הבדואי ,בוגרי
תכנית חותם ומורים בעלי מוגבלויות.
ד .נוהל השיבוצים אינו חל על בני משפחות שכולות (כהגדרתם בחוק
משפחותחייליםשנספובמערכה(תגמוליםושיקום),תש"י1950-.
ה .נוהל השיבוצים אינו חל על גננת מוסמכת ,אשר הועסקה בגן  ,הפועל
ברישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר ,התשכ"ט 1969-ואשר קבל
הכרה לפי תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) ,תשי"ג,1953-
פעל לפחות  7שנים (באותה ישות משפטית -אותו ח.פ ).במעמד זה
והועבר לחינוך הרשמי .הוראה זו מתייחסת לגננת אשר הועסקה בגן
כאמור במשך  7שנים רצופות לפחות בסמוך לפני העברת הגן לחינוך
הרשמי .למען הסר ספק ,מעמדה של הגננת בעוברה לחינוך הרשמי
הוא של ניסיון בשנתיים הראשונות לאחר העברת הגן .הגננת תעבור
בתקופת הניסיון הליך הערכה ,ככל עובד הוראה אחר .המשך
העסקתה ומעמדה של הגננת ,ייקבעו בהתאם לתוצאות הליך
ההערכה.
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יוער כי הוראה זו מתייחסת אך ורק למי שכהנה כמנהלת גן בגן מוכר
שאינורשמי.

ו .ניקוד עבור בקשות העברה והשלמות משרה ,ניתן עבור הקריטריונים
הבאים:מצבמשפחתי,ותק,דרגתהשכלה,מקוםמגוריםוהמרחקשל
מקוםהעבודההנוכחיממקוםהמגורים .
הקריטריונים לניקוד כלל בקשות השיבוץ הינם :ותק ,דרגת השכלה ,הצטיינות,
מקום מגורים ,מבחן בקיאות בשפה הערבית/עברית /אנגלית בהתאם לפירוט
בהמשך.
הנתונים הקובעים לצורך הניקוד הם כפי שהיו בעת הגשת הבקשה:
א .ניקוד בגין מצב משפחתי ,יינתן לעובד הוראה במעמד קבוע בלבד.
ניקוד
מצב משפחתי
רווק/ה/נשוי/נשואה,אלמן/ה,גרוש/ה   1
 3
נשוי/אהגרוש/האלמן/העםילדים* 
3נקודות 
מקסימוםהניקודבגיןמצבמשפחתי 
*המתגורריםתחתקורתגגאחתעדגיל !18


ב .ניקוד בגין ותק:
 4נקודותבגיןכלשנתעבודה בהוראהבפועלבמוסדותהחינוךהרשמיים,
הכוונה לעובדי מדינה המקבלים שכרם ישירות ממשרד החינוך (ותק
במשרד).

הערה :
עובד הוראה אשר הופסקה עבודתו בשל סיבות מנהליות (צמצום) יקבל
ניקוד בגין תקופת עבודתו במשרד החינוך .כל הפסקת עבודה מסיבה
אחרתלאתזכהאתעו"הבגיןתקופתעבודתובעבר .
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ג .ניקוד בגין דרגת השכלה:
דרגת עובד ההוראה

סמל

מס'
הנקודות
התוספתיות

 08

עו"המוסמך 

 2

 07

עו"המוסמךבכיר 

 3

 07

עו"המוסמךבכיר-הסמכהלחט"ב 

 3

 07

הנדסאי+תעודתהוראה 

 3

 03

B.ed-הסמכהלגן/ליסודי/לחט"ב 

 8

 03

ב.א.+תעודתהוראהלגן/ליסודי/לחט"ב 

 8

 02

מ.א+תעודתהוראה 

 12

 01

ד"ר+תעודתהוראה 

 15

הערה :דרגה בסמלים  07ו 08-מתייחסת למורים קבועים בלבד.
ד .ניקוד בגין הישגים לימודיים (למועמדים לשיבוץ בלבד)
הערה :מועמדים חדשים שלא הגישו בעבר אף בקשת עבודה
ימציאו אישור מקורי על סיום לימודים עם ממוצע ציונים סופי :
 .1עובדהוראהבעלתואראקדמיבממוצעבין85-90יזכהבתוספת
של8נקודות.
 .2עובדהוראהבעלתואראקדמיבממוצעבין91-95יזכהבתוספת
של12נקודות .
 .3עובדהוראהבעלתואראקדמיבממוצעמעל 96יזכהבתוספת
של15נקודות.
יש לציין שממוצע התואר האקדמי האחרון הוא אשר קובע.
ה .1 .ניקוד בגין הצלחה במבחן הבקיאות בשפה ערבית (מיועד לכלל
המועמדיםלשיבוץלמעטמועמדיםלהוראתהשפההעבריתוהאנגלית ).
 מועמדים לשיבוץ בבתי הספר במגזר הערבי בכל תחומי הדעת
למעטמועמדיםלהוראתהשפההעבריתוהאנגליתיקבלותוספת
ניקודאםייבחנובמבחןבקיאותבשפההערבית.
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 מועמדיםלשיבוץבכלתחומיהדעתלמעטהוראתהשפההערבית
והוראה  לגן-גיל הרך ,אשר יעברו מבחן בקיאות בשפה הערבית
ברמת ידע בסיסי בציון  65ומעלה ,תוספת הניקוד שיקבלו היא
כמפורטלהלן :


טווח ציון
 65-74
 75-84
 85-94
 95-100




 


מספר הנקודות
 8
 10
 12
 15

מועמדיםלשיבוץבהוראהלגן– לגילהרך(גןא'-ב'),אשריעברו
מבחן בתחום השפה הערבית ברמת ידע בינוני בציון  75ומעלה,
תוספתהניקודשיקבלוהיאכמפורטלהלן :
טווח ציון
 75-84
 85-94
 95-100






מספר הנקודות
 8
 12
 15

מועמדים לשיבוץ בהוראת השפה הערבית ,אשר יעברו מבחן
בתחוםהשפההערביתברמתידעמורחבבציון80ומעלה,תוספת
הניקודשיקבלוהיאכמפורטלהלן -:





הערה :מועמדים אשר נבחנו עד שנה"ל תשע"ד כולל במבחן בקיאות בשפה
הערביתוקבלוניקודבגיןתוצאותמבחןזה,ניקודזהיזקףלזכותםגם
אם הם מלמדים עברית או אנגלית .למען הסר ספק ,החל משנה"ל
תשע"ה,מורההמלמדאנגליתאועבריתיקבלניקודבגיןמבחןבקיאות
בשפה,רקאםנבחןבשפהאותההואמלמד(אנגליתאועברית) .

מספר הנקודות
 8
 12
 15

טווח ציון
 80-84
 85-94
 95-100
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לתשומת הלב -:
 .1מועמד לשיבוץ אשר לא עבר את מבחן הבקיאות בשפה הערבית
בציון המינימאלי הנדרש או מועמד אשר לא נבחן ,לא יזכה
לתוספתניקודבגיןסעיףזה. 
 .2הציוןהאחרוןבמבחןהבקיאותהואהציוןהקובעולאהגבוהמבין
שניהם.
 .3יצוין כי בשנה"ל תשע"ח חלק מהמבחן יהיה ממוחשב ,הודעה על
מבנההבחינהתוצגבאתרהראשישלאגףא'החינוךבמגזרהערבי
החלמתאריך,12.2.17המידעאודותמיקוםמבחןהבקיאותבשפה
הערבית או מבחן הבקיאות בשפה העברית/אנגלית כולל תאריך
המבחן תישלח למועמד במהלך חודשים מרץ  -אפריל 2017
באמצעותמט"ח.
ו .ניקוד בגין הצלחה במבחן ידע בסיסי בשפה האנגלית או העברית
למועמדים להוראת האנגלית או העברית בבתי הספר הערביים  :
החל משנה"ל תשע"ה מועמדים חדשים (שטרם הגישו בקשה בעבר או
שטרם נבחנו במבחן בערבית בעבר) להוראת השפה העברית או האנגלית
בבתי הספר הערביים יקבלו תוספת ניקוד רק אם יבחנו בתחום
התמחותם -עברית או אנגלית בלבד במקום מבחן הבקיאות בערבית.


מועמדים לשיבוץ בהוראת השפה האנגלית  /העברית ,אשר יעברו
מבחן בתחום השפה העברית/אנגלית  ברמת ידע מורחב בציון 75
ומעלה,תוספתהניקודשיקבלוהיאכמפורטלהלן -:







מספר הנקודות

טווח ציון
 75-84

 8

 85-94

 12

 95-100

 15

המבחן אינו חובה ואינו מהווה תנאי להגשת בקשת עבודה .ההרשמה
למבחןתתבצעדרךאתרהמשרד .
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למען הסר ספק ,מועמד להוראת השפה העברית או האנגלית לא יורשה
להיבחןבמבחןהבקיאותבערבית .

מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית
ניתן לפנות למטח באמצעות:
מייל לפניות examinfo@cet.ac.il :פקס לפניות03-6460704 :
ז .ניקוד בגין מרחק:
יינתןלמגישיבקשותהעברהבלבדולאלמגישיבקשותשיבוץ,הניקודעל
פיהמרחקממקוםהמגוריםלמקוםהעבודההנוכחייינתןעלפיטבלאות
שהוכנוע"יהמשרד,ואשר יפורסמו באתר משרד החינוך ,עדלמקסימום
של15נקודות .

ח .ניקוד לעו"ה בני המקום:
עו"ה המבקש העברה – שיבוץ – השלמת משרה ליישוב מגוריו יקבל
תוספת של  4נקודות .יובהר בזאת ,כי מעבר לתוספת זו אין לבן מקום
עדיפותעלמישאינובןהמקוםוהואבעלניקודכוללגבוהיותר .


ט .ניקוד שווה:


במקריםשלניקודשווהועדתהשיבוציםתעניקעדיפותע"פהקריטריוניםבסדר
הקדימותשלהלן -:
 .1ממוצעציוניםבתוארהאקדמיהאחרון,הכוונהלציון 85ומעלה(ציון
נמוך מ - 85אינו משמש קריטריון לקדימות) .– סעיף זה רלוונטי
למבקשישיבוץבלבד .
 .2מקוםמגורים(בןמקום) .
 .3ותקבמשרדהחינוך .
 .4מועדסיוםההסמכהלהוראה.
 .5ראיוןעםמפקחכולל/מקצועי
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הערה :עובדת הוראה בהיריון אשר עבדה בשנת הלימודים שקדמה לשנת
הלימודים בההיא מבקשת להשתבץ והתקבל היתר לפיטוריה ממשרדהכלכלה,
תהאבעלתעדיפותראשונהעלפניעובדיהוראהבעליניקודהשווהלניקודשלה
(אךלאעלפניבעליניקודגבוהמשלה).עלעובדתההוראהלהודיעעלדברהריונה
לתחוםכא"בבמחוזעד15.7.2017 .
הצהרת המבקש:
עו"ה שיגיש בקשה מקוונת ,יאשר בבקשה ,במקום המיועד לכך ,שאכן
קרא את ההסברים דלעיל ,שכל הפרטים שמילא נכונים ואין לו קרובי
משפחה בבתי הספר אליהם ביקש שיבוץ או או העברה בהתאם למפורט
בסעיף10לעיל .

 .13עו"ה בבתי ספר דרוזים ו/או עבריים:
עו"ה בבתי ספר דרוזים ו/או עבריים המעוניינים לעבור לאחד מבתי-הספר
הערבייםחייביםלהגישאתבקשתםלהעברהבאמצעותהבקשההמקוונת .

 .14אישור קבלה:
עו"ה שהגיש את בקשתו במועד ,יקבל אישור מהמערכת המקוונת על קבלת
הבקשה ויונפק מספר בקשה ,במידה ולא הופק  מספר בקשה משמעות הדבר
שבקשתולאנקלטהבמערכת .
לא יתקבלו תלונות/ערעורים/בירורים בדבר אי קבלת הבקשות לאחר המועד
שצויןכמועדהאחרוןלהגשתהבקשההמקוונת .

כללמגישיהבקשותיקבלונתוניםעלמצבהניקודשלהםכולליעדיםומקצועות
הוראה שלהם בהתאם לנתונים שנרשמו בבקשה .הנתונים יפורסמו למועמדים
באתר האינטרנט פורטל עובדי הוראה החל מאמצע חודש מאי  .2017יצוין כי
במידהוקיימתטעותבניקודאובסיווגמקצוע/ותההוראהלו/להםהוכשרעו"ה
או בכל נושא אחר הרלבנטי לקביעת הניקוד או הנתונים הרלוונטים לבקשה,
המועמדזכאילערערעלכךעדליום  17.6.2017לתחוםכ"אבהוראהבמחוזאליו
הוא שייך,לרבות שינויבהיקף המשרה או היעד לשיבוץ באמצעות פניה כתובה
למחוז.ערעוריםשישלחואחריהתאריךלעיללאיתקבלוולאניתןיהיהלתקןאת
הניקודככלשהטעותהייתהשלהמורה,וזאתבשלסגירתהמערכתלחישובניקוד
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סופי .עם זאת ,ככל שמדובר בטעות של המשרד ,הנושא יובא לדיון בוועדת
השיבוצים. 
בכלמקרהככלשהבקשהתתקבל,השינויייעשהממועדהחלטתהועדהואילךלא
באופןרטרואקטיבי .
 .15בקשה שאושרה:
עו"ה אשר שובץ ,הועבר או משרתו הושלמה ,יקבל הודעה על כך בכתב דרך
האתר .עו"ה אשר לא יקבל תשובה חיובית לבקשתו עד ה - 31באוגוסט 2017
יראהאתעצמוכאילוקיבלתשובהשלילית .

הערה:לאתישלחנהתשובותשליליותעלהבקשות .
 .16ביטול או תיקון טעויות בשיבוץ/העברה/השלמת משרה (למעט החלטות
שעניינן ביטול שיבוץ בשל קרבה משפחתית) :
לעניןזהחלותהוראות חוזרמנכ''לתשעד(12/א)  -ביטולאושינויהחלטהבעניין
שיבוץאוהשלמתמשרה אוהעברהמסויגתשלעובדהוראה .

למעןהסרספק,לענייןביטולשיבוץבשלקרבהמשפחתיתחלותהוראותחוזר
מנכ"לבדבראיסורהעסקתקרובימשפחה,כפישמתעדכןמזמןלזמן. 
 .17משרה שלא נמצא לה מועמד:
במקרה בו לא נמצא מועמד מתאים  למשרה המוצעת ,רשאית הועדה לאתר
מועמדיםמישוביםאחריםבמחוז,אשרלאהגישובקשותלאותוישוב. 
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לשכת המשנה למנהלת הכללית
אגף א' חינוך במגזר הערבי

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף בכיר כח אדם בהוראה



אנו מקווים לשיתוף פעולה מלא מצד עו"ה ,המנהלים והמפקחים אשר יתרום
לביצוע יעיל ונכון של השיבוצים ,העברות והשלמות המשרה לקראת שנת
הלימודיםתשע"ח .




בכבוד רב,

סוניה פרץ
מנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה

עבדאללה ח'טיב
מנהל אגף החינוך א' במגזר הערבי


העתקים :
גב'מיכלכהן,המנהלתהכללית .
גב'גילהנגר,המשנהלמנהלתהכללית 
ד"רמשהויינשטוק,יו"רהמזה"פ 
מראריאללוי,סמנכ"לבכירומנהלהמינהלהפדגוגי 
מראילרם,סמנכ"לומנהלמינהלעובדיהוראה 
עו"דדוריתמורג,היועצתהמשפטית 
ד"רעופררימון,מנהלמינהלתקשוב,טכנולוגיהומערכותמידע 
מנהלימחוזות 
גב'יפהבןדוד,מזכ"ליתהסתדרותהמורים 
מררןארז,יו"רארגוןהמורים 
מרזיאדמג'דאלה,הסתדרתהמורים 
ד"רמוחמדאלהיב,ממונהעלהחינוךהבדואי 
מרנבילדאו,מנהלחטיבהבכירהיישומישכרוכחאדםבהוראה 
מפקחיםמחוזייםוכולליםבמגזרהערבי 
מנהליתחוםכחאדםבהוראהבמחוזות 
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