
 
 

 העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים: שאלות ותשובות

 

 ומה הקריטריונים להעסקתם? הוראה. מיהם עוזרי 1

נועדה לסייע לבית הספר עם הצרכים המשתנים הנובעים מהתמודדות עם נגיף  הוראההעסקת עוזרי 

 הקורונה.

 :פי הסדר הבא-ועל מהקריטריונים הבאים לפחות אחדעל פי עוזרי החינוך יבחרו 

 .מהדרישות לתעודת ההוראה 80%סטודנטים שסיימו לפחות  .א

 .או השלישית ללימודיהם "פרחי הוראה" בסמינרים ובמכללות בשנה השנייה -סטודנטים להוראה .ב

 .בעלי ניסיון של מילוי מקום במערכת החינוך לפחות שנה אחת ובהמלצת מנהל ביה"ס .ג

 .מדריכים בעלי ניסיון בהפעלת תכניות חינוכיות או תכניות העשרה במוסדות חינוך .ד

 .בעלי תואר ראשון, רצוי עם ניסיון בעבודה עם ילדים .ה

 החינוך וההדרכה. בוגר/ת צבא בתפקיד מורה חיילת / מדריך .ו

 ניתן להעסיק בכל בית ספר? הוראה. כמה עוזרי 2

-תלמידים בכיתה(, בשכבת ג' 20שתפוצל בכדי לעמוד בהנחיות משרד הבריאות )מעל  תקנית כל כיתת אם

 וזאת בכפוף לאישור הממונה במנח"י. שעות שבועיות.  12.5בהיקף של  הוראהד' תהיה זכאית לעוזר 

 'רכז' ?. מי יכול להיות 3

 3בכל בית ספר שבו יש כיתות שיפוצלו, ניתן להעסיק רכז אחד; מורה מצוות בית הספר, בוותק של לפחות 

 שנים. תפקידו יהיה להכשיר וללוות את עוזרי החינוך לכל אורך דרכם בבית הספר 

 . אילו תפקידים יועסקו תחת עמותת לביא?4

 . ורכזים הוראהעוזרי תחת עמותת לביא יועסקו 

 ?ורכזים  הוראה. מהם תנאי העסקתם של עוזרי 5

היקף משרה של לשעה )בהתאם לשיקול מנהל בתי הספר( ו₪  75עוזרי הוראה יועסקו בשכר שעתי, עד 

 שעות שבועיות לכל מסגרת. 12.5

 לשעה. ₪  75שעות שבועיות, בתעריף של  7.5רכזים יועסקו בהיקף של 

 ( והעסקתם תשתנה בהתאם לצורך.1.9.20-30.6.21חודשים )יוחתמו על חוזי העסקה לעשרה  העובדים



 
 

 . האם השכר השעתי הוא נטו/ברוטו/כולל הוצאות מעביד. 6

  בידמעלשעה הוא שכר ברוטו, לא כולל הוצאות ₪  75

 . האם ניתן לפצל את ההעסקה, פחות שעות ו/או ערך שעה נמוך יותר? 7

לשעה, ובכל מקרה שכרם יחד לא יעלה ₪  35אחד בשכר של עוזרי הוראה, כל  2כן. לדוגמא: ניתן להעסיק 

 לשעה₪  75על 

 . במידה ועליי לגייס עובדים חדשים, כיצד אוכל לעשות זאת?8

בהמשך לקול קורא של משרד החינוך בנוגע להעסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים לשנת הלימודים 

פרטיהם של כלל המועמדים , במאגר ביאשהכינה עמותת לועמדים לשימושכם מאגר מ הופץתשפ"א, 

על מנת לסייע לכם בתהליך של איתור ומיון וזאת שהגישו מועמדותם לתפקיד עוזר הוראה לשנת תשפ"א, 

 .הספר, לאור הנדרש לשנה"ל הקרובה מועמדים מתאימים לצרכי בית

להלן קישור למאגר: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zs2V2dCaSJPT6Hw0t84oZDV_KfGvCxmhAB_gjvkLbh0/edi

t?usp=sharing 

 במאגר?. האם ניתן להעסיק עובדים שאינם מופיעים 9

 מעלה. 1ם בקריטריונים שהוגדרו בקול קורא ופורטו בסעיף כן, במידה והם עומדי

 ?הוראה. כיצד עליי לפתוח בקשת העסקה לעוזרי 10

 בעבור כל רכז / עוזר הוראה יש לפתוח בקשת העסקה במערכת בקשות העסקה מקוונות.

 login-hrm-com-payroll-malam-hrm-httpsקישור למערכת : 

 יש להזין שם משתמש וסיסמא.

במידה ואין ברשותכם את אחד מהפרטים, יש ללחוץ על שכחתי סיסמא או לפנות לרכזת משאבי אנוש 

  .ilden@lavy.org.E/  Ron@lavy.org.il בעמותת לביא

< - https://www.lavy.org.il/ניתן להיכנס למערכת בקשות העסקה גם דרך האתר של עמותת לביא 

< מילוי טופס -< מידע שימושי לניהול שנתי וטפסים שימושיים להורדה -< בתי ספר -פורטל עובדים 

 בקשת העסקה מקוונת. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zs2V2dCaSJPT6Hw0t84oZDV_KfGvCxmhAB_gjvkLbh0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zs2V2dCaSJPT6Hw0t84oZDV_KfGvCxmhAB_gjvkLbh0/edit?usp=sharing
https://did.li/https-hrm-malam-payroll-com-hrm-login
mailto:Ron@lavy.org.il
mailto:Ron@lavy.org.il
https://www.lavy.org.il/


 
 

 ?הוראהעוזרי רכז/. כיצד עליי למלא את פרטי המשרה של 11

 (395משרד : יסודי לביא )

 בהתאם למוסד החינוכיבית ספר : 

 חינוךע.  – 350פעילות : 

 תת פעילות : בהתאם לתפקיד 

 עוזר הוראה – 20רכז,  – 10

 תשפא –רכז  /תשפ"א  – תפקיד : עוזר הוראה

 מקצוע : לא רלוונטי 

 

 . מה עליי למלא בחלק של משימות, בבקשת העסקה? 21

 גורמים: 3 –על ידי לחיצה על הכפתור הוסף משימות, יש להוסיף משימות ל 

 אישור מפקח/ת משרד החינוך ואישור מנח"י. - שלב ראשון

 יש לפתוח משימה לאישור רכזת משאבי אנוש עמותת לביא : – הגורמים 2לאחר אישור הבקשה על ידי 



 
 

 רון כהני / עדן דר. 

 

 . כיצד עוזרי ההוראה יוחתמו על חוזי העסקה?31

לאחר אישור הבקשה על ידי רכזת משאבי אנוש, העובד יקבל קישור וסיסמא לטלפון הנייד ולדואר 

 האלקטרוני על מנת למלא את טפסי הקליטה וחוזה העסקה. 

לעמותת  מועןהעסקה ללא הצגת אישור בגיר מקורי המ העובד ממין זכר, לא יוחתם על חוז :חשוב לזכור

 לביא. 

 יועמסו על תקציב הורים / בית ספר?האם עוזרי הוראה . 41

 . 110/210ולא  350פעילות ועל כן יש להקפיד על הזנת  –לא. עוזרי ההוראה יועמסו על תקציב מנח"י 

 בבית הספר בתכנית הזו? בשנת תשפ"א . האם אני יכול להעסיק מורה שמועסק51

 תשפ"א.לא יאושרו עובדי הוראה המלמדים במערכת החינוך הרשמית בשנה"ל 

 . האם אני יכול להעסיק מורה שהועסק בעבר בבית הספר?61

 אין בעיה.  –כל עוד המורה לא מועסק בפעילות נוספת בשנת תשפ"א כן. 

 . האם שנה זו תיחשב כשנת וותק או כשנת התמחות לעוזרי ההוראה?71

 חשב לעניין הותק.יתחשב כשנת התמחות בכל מקרה ולא ת לאשנה זו 

 

 


