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לשכת סמנכ"לית ומנהלת  
אגף בכיר כח-אדם בהוראה 
 
ירושלים, כ"ח אב       תש"ף 
18    אוגוסט 2020 
 

סימוכין: 2000-1028-2020-0132622   
לכבוד 

מנהלי בתי ספר היסודיים 

 
שלום רב,   

הנדון: שיבוץ עובדי הוראה בשנת הלימודים תשפ"א בשעות  "תגבור קורונה" 

 

בהתאם למתווה להפעלת מערכת החינוך בשנת הלימודים תשפ"א בשגרת הקורונה, ילמדו תלמידי כיתות ג'-ד',  

בקבוצות חמישה ימים לפחות, כמפורט במתווה בקישור להלן: 

  https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/EduSystemUnderCorona.pdf

 

לצורך כך, תוקצה תוספת ייעודית זמנית של 12.5 ש"ש לכיתה (למעט בתי ספר להם ניתנות שעות פרופסיונליות 

על ידי המחוז). 

 

להלן ההנחיות לשיבוץ שעות תגבור קורונה: 

 

א) התוספת הייעודית תוקצה לשנת הלימודים תשפ"א. אולם, ככל שיוחלט על ביטול התוספת,  תינתן 

התראה של חודש לפני סיום הקצאת השעות והעסקת עובדי ההוראה. 

 

ב) התוספת מיועדת לפיצול כיתות ג'-ד' בחינוך הרגיל בלבד.  

 
ג) להלן אפשרויות שיבוץ עובדי הוראה בשעות אלו: 

1. מורים קבועים שהיקף משרתם הקבועה הינו קטן ממשרה מלאה -  ניתן להגדיל משרתם 

באמצעות שעות אלו, הגדלת המשרה תהיה זמנית, ולא תגדיל את מחויבות העסקתם. העסקתם 

בשעות אלו, תסתיים בתום ההקצאה או בתום שנת הלימודים,  המוקדם מבין השניים. 

 

2. מורים שאינם קבועים בשנתם השנייה או השלישית-. שעות אלו לא יכללו במשרה לצורך 

קביעות והשיבוץ יסתיים בתום ההקצאה או בתום שנת הלימודים, המוקדם מבין השניים. 

 
3. מורים המועסקים במשרה מלאה- ניתן יהיה לאשר העסקה בשעות אלו מעבר למשרה בהתאם 

לנוהל העסקה מעבר למשרה מלאה בחינוך הרשמי:  

 https://meyda.education.gov.il/files/CoachAdam/exceptional2020.pdf
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4. מתמחים בשנתם הראשונה- שנה זו תוכר כשנת התמחות, בכפוף לכללים הקבועים להכרה 

בשנת התמחות, וככל שהשיבוץ ימשך חצי שנה לפחות.  המתמחים יפתחו תיק עובד הוראה 

מקוון, כמקובל, בכדי לאפשר את שיבוצם במערכת.  

פתיחת תיק מקוון תעשה בפורטל עו"ה בקישור להלן: 

https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/HachsharaHitmachutKnisaLehoraa/Pa

 ges/klitatovh.aspx

 

5. אין להעסיק מורים שאינם קבועים בשנתם הרביעית, בשעות אלו.  

 

6. שיבוץ עובדי ההוראה לשעות תגבור קורונה במגזרים הערבי הדרוזי והבדואי יתבצע בהתאם 

להוראות נהלי השיבוץ במגזרים אלו. 

 

ד) בבתי ספר אשר ניתנות בהם שעות פרופסיונליות ע"י המחוז מעבר לתקן הבסיסי הניתן לבית הספר, 

יופחתו שעות תגבור הקורונה בהתאמה. השעות הפרופסיונליות ישמשו לפיצול כיתות ג'-ד' בהתאם 

למתווה.. השיבוץ בשעות אלו יהיה לאורך כל שנת הלימודים ויחולו עליו כללי השיבוץ בשעות 

פרופסיונליות כבשיגרה. 

 

מצ"ב נספח המתאר בקצרה את אופן הדיווח במערכות המשרד. 

בברכה, 
 
 

סוניה פרץ 
סמנכ"לית ומנהלת 

אגף בכיר כוח אדם בהוראה 
העתקים: 

מר עמית אדרי, המנהל הכללי 
גב'  גילה נגר,  משנה למנהל הכללי 

מנהלי המחוזות 
מר עמוס שקדי, חשב המשרד 

מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים 
ד"ר שוש נחום , סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי 

עו"ד אילת מלקמן ,היועצת המשפטית 
מר איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה 
גב' אינה זלצמן, סגנית מנהלת המינהל הפדגוגי 

מר מני מזרחי ,מנהל אגף בכיר ,ארגון מוסדות חינוך 
מר עבדאללה חטיב, מנהל אגף בכיר חינוך ערבי 

גב' איה חיראדין, ממונה על החינוך הדרוזי 
גב' איריס וולף, מנהלת אגף בכיר ,הכשרה והתמחות עו"ה 

גב' אתי סאסי, מנהלת אגף א 'חינוך יסודי 
גב' תמר כהן ,מנהלת תחום בכיר ,תיאום שכר עובדי הוראה 

גב' דליה מזרחי, סגנית מנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה 
גב' שלגית אליהו, מנהלת אגף היעדרויות מורים ותקשוב, אגף בכיר כח אדם בהוראה 

גב' דקלה כהן ,מנהלת תחום סליקה, תיאום שכר עובדי הוראה 
מנהלי תחום כח אדם בהוראה במחוזות 

חשבי המחוזות 
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מר אביב מצא, מנהל חטיבה בכירה ,יישומי שכר 
 

 
נספח:  

אופן דיווח שעות קורונה 

 

דיווח השעות במערכות המשרד: 

 

1. במערכת התקן  הוגדרו שני מקורות חדשים לקורונה: 

-  קורונה ג-ד 

- קורונה  ג-ד חריגים 

 

2. במערכת שיבוץ יש לבחור "סוג שעות תקן" חדש הנקרא "תגבור קורונה" . שעות אלו כאמור, 

מוקצות לתקופה קצובה ולכן הן זמניות. בהתאמה,  "אופי שעות" שניתן לבחור הוא כל סוג 

שעות שאינו "רגיל" (אינו מהתקן הבסיסי של המוסד). ראו צילום מסך: 

 

 

- עו"ה שישובצו על שעות "תגבור קורונה" יקבלו הודעת שיבוץ המודיעה על הגבלת השיבוץ 

עד שיפוג תוקף ההקצאה או עד תום שנת הלימודים, המוקדם מבין השניים. 

- שיבוץ עו"ה בשעות "תגבור קורונה" חייב להיות בהלימה לסך הקצאת השעות למוסד, 

ממקור זה.  

 

3. במערכת הדיווח הבית ספרית מדב"ס/אופקית  - יש לדווח את השעות בפיצול ייעודי שיקרא  

"תגבור קורונה"-  קוד פיצול 5305 – שעות פרונטליות במוסד יסודי רגיל.  פיצול זה יופיע בכל 

מוסד הזכאי לתגבור השעות בשל פיצול הכיתות בו. השעות הפרטניות ושעות השהיה, יגזרו 

מהיקף כללי של שעות פרונטליות( יסודי רגיל) , ויש לדווח אותם בהתאמה. 

 

 

דיווח השעות בנושא קורונה במערכות כאמור לעיל יתאפשר בימים הקרובים. 
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