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 النقاط الهاّمة ضالمتقّدمون األعّزاء، إليكم بع  

 

 
 

 

  

العاملني يف سلك الرتبية والتعليم، إكمال وظائفهم وتعيينهم يف الوسط رغبة مّنا يف تنجيع وتطوير عملّية نقل  .1
الستخدام يف شهر  قيد انرتنّّتّ(، يكون إالعريّب، سيتّم تقدمي الطلبات ِمن خالل تعبئة منوذج طلب حموَسب )

ل إىل موقع تّم تعبئة النموذج ِمن خالل الدخو ت. 2018-2017نات للسنة الدراسّية كانون الثاين، قُبيل التعيي
 עובדי פורטל) ، بّوابة العاملني يف سلك الرتبية والتعليمeducation.gov.ilوزارة الرتبية والتعليم 

 .فقطتقدمي طلبات النقل، إكمال الوظائف والتعيينات ِمن خالل تعبئة النموذج اْلُمحوَسب  ويكون. (הוראה
الرقم السّرّي الشخصّي. يمكن الحصول على أرقام  للدخول إلى موقع الوزارة وتعبئة النموذج يجب وضع

.9298888-03هاتف رقم:  ،وع األرقام السّريّة الشخصّيةسّريّة ِمن خالل مركز الدعم في موض
منكم إعالم كّل َمن يهّمه األمر واالهتمام  . نطلب16.3.17ويغلق بتاريخ 12.2.17يُفَتح املوقع بتاريخ  .2

 بأن تقّدم الطلبات يف املوعد احملّدد.
 لن تتّم معاجلة الطلبات الّت ستصل بشكل خّطّي. .3
، 2017شباط ر ِمَن املفّضل التوّجه إىل مركز اخلدمات اهلاتفّية واحلصول على أرقام مرور شخصّية يف بداية شه .4

 مشاكل غري متوقّعة. وذلك تفاديًا ألّي 
כח )بًقا، عليهم التوّجه إىل قسم القوى البشريّة للتدريس اسدد الذين مل يُقّدموا أّي طلبات املتقّدمون اجل .5

 يف لوائهم، ِمن أجل حتديث معطياهتم الشخصّية.( אדם בהוראה
ِمَن الطلب الذي قّدموه. كما عليهم حتّمل  مطبوعةتقع على عاتق مقّدمي الطلبات مسؤولّية حفظ نسخة   .6

 مسؤولّية التأكُّد من أنّه قد مّت استيعاب الطلب يف اجلهاز ِمن خالل احلصول على رقم الطلب.
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 .المحوَسباقرأوا التفاصيل اآلتية قبل تعبئة الطلب 
 

يف قضايا النقل والتعيني وإكمال الوظائف لعاملني يف سلك الرتبية والتعليم الكّل  ت الطلبات احملوسبة لتكون أداة مساعدةأِعد  
 املعّلمني يف املدرسة هبذا اإلجراء )مبا يف ذلك املعّلم البديل(.  كلّ مدير املدرسة إعالم  واجباتوفًقا حلاجّيات املدارس. ِمن 

 

 مقّدمة
ِمن مدرسة إىل أخرى وإكمال  النقلل هذا اإلجراء أداة مساعدة ألعضاء جلنة التعيينات يف اّّتاذ قرارهم بشأن التعيني، يشكّ 

 وعادل قدر املستطاع. الوظائف للعاملني يف سلك الرتبية والتعليم بشكل موّحد، متساو  
 

 :تعريفات
 :ل ِمن مدرسة إلى أخرىقالن . أ

يف وزارة  فقطاملثبّتني لعاملني ا على ِمن مدرسة إىل أخرى يف سلك الرتبية والتعليم العاملني عملّية نقل قتصرت: نقلال .1
ال يتّم نقل  .(إىل النقل احملّدد لغرض خاّص )ويتّم النقل وفًقا لإلجراءات املتّبعة واملّتفق عليها وتتطّرق ،الرتبية والتعليم

أو لفرتة  ،لسنة واحدة فقطشاغرة ساعات أو  ،خمّصصة ألمر ما ساعاتالرتبية والتعليم مللء املعّلمني املثّبتني يف وزارة 
ز يركتصّف، تعّلقة بوظائف أخرى مثل: تربية ة النقل متعّلقة بساعات التدريس فقط وغري معمليّ ن سنة. ة أقّل مِ زمنيّ 

 .ما شابهموضوع و 
اليوم األخري قبل ابتداء السنة الدراسّية، ة نقل املعّلمني حّّت ري عمليّ جت ،تربويّة ن منطلق اعتباراتمِ و بشكل عاّم،     .2

ُمتقّدمون للتعيني بإشغال خ، يبدأ املعّلمون الْ ِمن هذا التاري ابتداءً . وليس بعد ذلك ،31.8.2017تاريخ  يف
وتتوفّر يف  بطلب إلكمال وظائفهم متقّدمونن و معّلم كّلما كان هناك  اية السنة الدراسّية على األكثر.وظائفهم حّّت هن

افتتاح  الساعات قد توفّرت بعد هيتّم إكمال وظيفتهم وإن كانت هذ ،يف جمال ّتّصصهم املدرسة ساعات شاغرة
 .غري ُمثّبتني تعيني معّلمني جددقبل  ذلكالسنة الدراسّية، و 

نني يف وظائف واملعيّ  ،املتقّدمني اجلدد و/ أو املعّلمني غري املثّبتني يف جهاز الرتبية والتعليمالتعيني عملّية صُّ ّت  –تعيينال . ب
 .ةتأو مؤقّ  الك )رمسّية، ثابتة(ذات م

إضافة عملّية إىل تتطّرق و  ،العاملني املثّبتني يف سلك الرتبية والتعليم ّص عملّية إكمال الوظائفّت  -ةفيوظالإكمال  . ت
 لسنة واحدة فقط. مقّيدةري غ شاغرة ذات ِمالك )رمسّية( ساعات أسبوعّية

 عامّ 

نقل، تعيينات وإكمال وظائف
 كمال الوظائفل ذلك وكتعيينات للللنقل،  ُمحوَسبتوضيحات وإرشادات لتعبئة طلب 

 2017-2018المدارس العربّية للسنة الدراسّية  في
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إذ ميكن للمعّلم أن  ؛املوسيقى والفنون يعو املعّلم، باستثناء موض املدرسة الّت يعمل فيها يفإكمال الوظائف  يتمّ . 1ت.   
ميكن إكمال وظيفة معّلم الرتبية البدنية يف مدارس أخرى )إضافة  :مالحظة. يطلب إكمال وظيفته يف مدرسة أخرى

يف كّل ، يف حال عدم وجود متقّدمني تتوّفر لديهم املؤهالت املطلوبة إلشغال الوظيفة )ة الّت يدّرس فيها(إىل املدرس
 يف املدرسة اإلضافية. نوع طلب(

ملعّلم مثّبت دون احلاجة إىل قرار ِمن  وجاهّيةساعات أسبوعّية  3ة إضافة دير املدرسة صالحيّ مل من اجلدير ذكره أنّ . 2ت.
 جلنة التعيينات.

 التالية: اننيلقو مبوجب ايف السنة الدراسّية هذه الطريقة مرّة واحدة وفق ميكن إكمال وظيفة املعّلم 
 .حموَسًبام طلًبا املعّلم قد قدّ أن يكون  -
تقرير تربوّي سليب عن املعّلم؛ يتّم احلصول على هذه املعلومات من قسم القوى البشرية ومن  أن ال يكون -

 املفتش اإلداري.
 جمال ّتّصص املعّلم.يف إكمال الوظائف  يتمّ  أن -
 وظيفة كاملة فقط.حّّت إكمال الوظيفة  أن يكون -

 مؤّسسة تربويّة بنسبة أقلّ ته يف مؤقّ وجود ساعات شاغرة حال  فيالبند ت )إكمال وظيفة( فعلى الرغم ممّا ورد يف . 3.ت
ملؤّسسة ملعّلم مثّبت يف ا تهاملؤقّ ِمن ثلث وظيفة، تستطيع جلنة التعيينات النظر يف إمكانّية إضافة تلك الساعات 

 وتكون إضافة هذه الساعات لسنة واحدة فقط. ،خليت فيها الساعاتأُ  اّلّت يعمل هبا واّلّت الرتبويّة

يكون التعيني من  ،البلدات الّت تقّدمت إليهم يف طلب العمل مكّملة يف مجيع إكمال وظيفة ملعّلمة روضة كنميُ . 4ت.
و يوم واء كان احلديث عن يوم عمل عادي أخالل عمل معّلمة الروضة يف روضة واحدة فقط خالل يوم العمل س

أكثر من روضة واحدة يف يوم بلن يتّم تعيني معّلمة روضة (. א"יוחعمل طويل )يشمل ساعات يوم العمل الطويل 
 فقط. ا تديرهّتال روضةإكمال وظيفتها يف ال ة يتمّ الروضة الّت تعمل بوظيفة جزئيّ  مديرة  عمل كامل.
عليها تقدمي طلب إلكمال الوظيفة. طلب كّملة الّت تسعى للعمل كمديرة روضة، ممعّلمة روضة  مالحظات:

 إكمال الوظيفة يُعىن برتكيز أيّام عمل املعّلمة يف روضة واحدة هبدف إدارهتا.
معّلمة روضة مكّملة الّت تقّدمت بطلب إلكمال وظيفتها، ال يتّم قبول طلبها حّّت لو كانت األوىل من حيث 

الوظيفة، ضمن إطار  إلمتامئمة مع ساعات العمل املطلوبة طاملا ال يوجد مالءمة بني ساعات عملها القاالدور، 
 جلنة التعيينات.

كمال وظيفة معّلمة الروضة املكمّلة الّت إل ة يف استغالل ساعاهتا يف حالة إخالء وظيفة ملديرة روضة، تكون األفضليّ . 5ت.
على املعّلمات  تُعطى للمعّلمة املكّملة األفضلّية .ساعات أسبوعّية على األقلّ  9تعمل يف نفس الصّف مبقدار 

 مديرةيف الروضة الّت أخليت فيها وظيفة  تّم توظيفهنّ يف الروضة )ومل ي نّ بطلب إلكمال وظائفه ناللوايت تقّدم
يت لوالاملعّلمات املكّمالت ا لة. هذا اإلجراء خيصّ أعلى ِمن املعلمة املكمّ  روضة(، حّّت لو كان عدد النقاط لديهنّ ال

املعّلمة  بأنّ  تكون هناك تقارير ِمن قبل التفتيش تشري بشرط أاّل  ،واللوايت يعملن بوظيفة كاملة ،يعملن بوظيفة جزئّية
 .دارة صفّ إل غري مالئمة

 



 מדינת ישראל 
 משרד החינוך

 

 עובדי הוראה מינהל  המזכירות הפדגוגית
 ח אדם בהוראהאגף בכיר כ  חינוך במגזר הערביא' אגף 

 

 4 

ميكن إكمال وظيفته يف الرتبية اخلاّصة يف املدرسة الّت يعّلم  "ماتيا"الذي يعمل بساعات ِمن معّلم الرتبية اخلاّصة . 6ت.
إكمال  مُيكن معّلم الرتبية اخلاّصة الذي يعمل بساعات تربية خاّصة على حساب مالك املدرسةكما أّن فيها.  
ء ووفًقا الحتياجات اجلهاز. على املعّلم أن يسّجل يف الطلب أمسا ،"ماتيا"بساعات  ،قدر املستطاع ،وظيفته

 ورموزها.  بشكل فعليّ  فيها عّلماملؤّسسات الّت ي
تعيني وإكمال وظائف للمعّلمني يف املدارس والمعايري قطريّة للنقل ِمن مدرسة إىل أخرى، هي يف هذا املنشور  واردةاملعايري ال

ال يوجد أفضلّية لنقل معّلم داخل اللواء  األلوية.ة آخر. املعايري ُملزمة لكافّ إىل العربّية، فيما لو كان النقل داخل اللواء أو من لواء 
 على النقل من لواء إىل آخر.

 

 التاريخ المحّدد .1
 أيّ  .لتعيني النقاط أيًضا وهو التاريخ احملّدد ،16.3.2017 -12.2.2017هو  وَسبالتاريخ احملّدد لتقدمي الطلب احمل

ذ خَ ؤ لن يغرّي شيًئا يف عدد النقاط الّت حّددت مسبًقا، ولن يُ  16.3.2017تغيري يف املعطيات الشخصّية بعد تاريخ 
 .الطلب منوذجيف تغيري  إجراء أيّ  ُيسمح للمتقّدم بال (16.3.17) ُمحّددباحلسبان بالنسبة للطلب املقّدم. بعد املوعد الْ 

 الُمحوَسب الطلبتعبئة  .2
 .ُمحوَسب عرب موقع اإلنرتنتّ الْ الطلب  نموذج بنود جميع فيتعبئة كاّفة التفاصيل المطلوبة  من التأّكد يجب . أ

إنّما خّريج جامعة في ، ّية لتأهيل المعّلمينلّ كخّريج   المتقّدم بطلب للتدريس في الوسط العربيّ إذا لم يكن  . ب
في  والشهاداتِمن قسم تقييم األلقاب موازاةالبالد أو مؤّسسة أكاديمّية ِمَن الخارج، وحاصل على مصادقة 

وتعبئة  ،ة للتدريس في اللواء الذي يتبع لهم بالتوّجه إلى قسم القوى البشريّ ُملزَ فهو  -وزارة التربية والتعليم
 .1.3.2017نموذج خاّص بالمعّلم حّتى موعد 

تحسين ب ونيرغبن أو مَ  ،المتحان الكفاءة في اللغات: العربّية/ العبريّة/ النجليزيّة األولى للمّرة المتقّدمون . ت
إرسال تفاصيل مكان إجراء االمتحان وتارخيه  تمّ . يمحوَسبذكر ذلك في الطلب ال م، عليهة امتحان سابقعالم

  .2017 ونيسانخالل شهري آذار 
 ..العالمة األخيرة في امتحان الكفاءة هي الُملزمة وليست العالمة األعلى ِمن بينهما نلفت انتباهكم إلى أنّ 

 

 السنة الدراسّية. خاللمالحظة: يمكن التقّدم لالمتحان بموعد واحد فقط 
 يُمكن تقديم اعتراض على عالمة االمتحان حسب الجراء اّلذي يُنشر بهذا الخصوص.

 
 ُملزمة( لتقديم طلب التعيين:الشروط ال) الحّد األدنىشروط  .3

أو خرّيج جامعة  %،80بنسبة  B.Edل قب األوّ للّ اّلذين أهنوا واجباهتم  نياملعّلم ويشمل ذلكلون فقط، املعّلمون املؤهّ 
 .سللحصول على شهادة تدرييف السنة الثانية  اوطالبً 

َشغ لنياملعّلمون  . أ
ُ
ّدة سنة ملأو  ،ثبّتني يف وزارة الرتبية والتعليم )اّلذين يعملون وفًقا لعقد عمل خاصّ املأو غري  غري امل

تعيني  العمل يف الوزارة، ُملزمون بتقدمي طلب يف االستمرار بون واملهتمّ  ،(ما شابهو  ّدد زمنيااأو بشكل حم ،واحدة فقط
 .التعيني ة تقدمي الطلب تشّكل شرطًا للنظر فيه ِمن قبل اللواء أو االستمرار يفكّل سنة. عمليّ 
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تعيينهم في السنة المقبلة في اللواء  التطبيق، ولم تحّدد فترة عملهم، يتمّ فترة ة إنهاء بوضعيّ  المعّينونالمعّلمون 
 طلب تعيينهم في لواء آخر. ج، وال يُعالَ اّلذي عملوا به

ُملزمون بوقف أو  ،ويطلبون العمل يف وزارة الرتبية والتعليم خاّصة، بكاتذين يدّرسون يف مدارس تتبع لشاملعّلمون الّ  . ب
وزارة الرتبية والتعليم.  نسبة الوظيفة يف مبا يف ذلك ،%100إىل نسبة  اهم يف تلك األماكن حّّت يصلو تتقليص وظيف

 يف الوزارة. تعينيالأو إلغاء  ةوظيفالي إىل تقليص نسبة ؤدّ يُ ز هذه النسبة جتاوُ 
طلب العمل املقّدم من ِقَبل معّلم مثّبت يف مؤسسة تربويّة غري رمسّية )تتبع  لشبكة خاّصة( بنسبة وظيفة كاملة يتم  . ت

 .31.8.17اجلته حّّت التباحث بالطلب ومع
أكثر ِمن مؤّسسة تربويّة واحدة، إاّل يف احلاالت املذكورة واملفّصلة يف هذا يف ، لن يتّم تعيني متقّدم للعمل توضيحلل  . ث

 اإلجراء.
 

 :مالحظات
ثابتة  تعيني معّلم يف مدرسة إعداديّة حيمل رخصة تدريستفضيل ختيار و ا اللوائّية إمكانّية تعطى للجنة التعيينات . أ

 ،سداسّية السنوات شاملة يف إطار مدرسةويعمل  ،(يعمل يف مدرسة تابعة مللكّية خاّصةيف املرحلة الثانويّة )
 فس البلد أو املؤّسسة الرتبويّةجديد قّدم طلًبا للتعيني يف ن متقّدمعلى ، بوظيفة جزئّية تصل إىل ثلث وظيفةو 

على  تكون منظومة العمل املدرسة الشاملة سداسية السنوات.ولديه عدد نقاط أكثر من املتقّدم الذي يعمل يف 
 )لفرتة حمّددة( ستعارشكل إعارة واستعارة. أي أنّه يتم استيعاب املعّلم يف وزارة الرتبية والتعليم كعامل مُ 

  ويتقاضى راتبه من الشبكة.
الشبيبة يف اجملتمع و اإلجراء ال ينطبق على العاملني يف مراكز تطوير كوادر املعّلمني، مراكز اإلرشاد يف أقسام  هذا . ب

 مراكز املتفّوقني. ، كما ال ينطبق على العاملني يفالوسط العريبّ 
ال  ،وهناذا اجليل. هل مؤّهلنيتعيني معّلمني  الصفوف األوىل والثانية، يتمّ  ذلك الطفولة املبّكرة، مبا يف جيل يف . ت

ّتّصص فرعّي يف الطفولة املبكرة يف مستند املصادقة  لج  ة )حّّت لو سُ تؤخذ بعني االعتبار التخّصصات الفرعيّ 
 على التعليم(.

ّية العالجّية، الصّم، الُبكم، املتوّحدين، للجنة التعيينات اعتبارات خاّصة يف تعيني متقّدمني يف جمال الرعاية الطب ّ  . ث
 الروضة املتخّصصة بتطوير الناحية اللغويّة وفًقا للتوصية املهنّية ملفّتش الرتبية اخلاّصة يف اللواء.وكذلك 

يف مدرسة للتعليم  21أو حّّت جيل  عشرة لثانيةحّّت اللغة اإلجنليزيّة، الرياضيات والعلوم للصفوف العاشرة  . ج
 يس وفًقا للتعليمات يف هذا الشأن.اخلاّص، يتّم تعيني معّلمني حيملون اللقب األّول وشهادة تدر 

 يقّدم املستشارون الرتبويّون طلبات العمل ِمن خالل النموذج احملوَسب، وتتّم مقابلتهم يف جلان القبول.  . ح
، بنسبة ثلث وظيفة وأكثر ولفرتة سّتة أشهر وظيفة ُعرضت عليه أكثر ِمن مرّة ال يستطيع املعّلم أن يرفض . خ

احملّددة لتقدمي الرفض تكون قبل أن يبدأ بالعمل. إذا كان الرفض بعد تعيينه، أو رفض الوظيفة  املّدة .وأكثر
الثانية املعروضة عليه؛ فإّن جلنة التعيينات خمّولة بإدراج امسه يف آخر األدوار اخلاّصة بالتعيينات ألسباب يتّم 

 تسجيلها.
 

ال وظيفة:شروط أساسّية لتقديم طلب نقل لغرض معّين و/ أو إكم .4
 الرتبية والتعليم. ةاملعّلمون املثبّتون واملؤّهلون يف وزار  . أ
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غري املؤّهلني، املثبّتون ذوو أقدمّية تفوق العشر سنوات يف التدريس يف املرحلة االبتدائّية فقط )هذا اإلجراء ال  املعّلمون . ب
 ينطبق على املعّلمني غري املؤّهلني، واملثّبتني وذوي األقدمّية يف املرحلة اإلعداديّة(.

ّيات أخرى، بشرط أاّل تتعّدى وظيفتهم يف كاّفة أماكن املعّلمون املثبّتون واملؤّهلون يف وزارة الرتبية والتعليم وُملك . ت
 %.100عملهم، مبا يف ذلك عملهم يف الوزارة، نسبة 

 

 النقل ِمن مدرسة إلى أخرى، التعيينات وإكمال الوظائف في العداديّات: .5
 عداديّة.تنطبق على املعّلمني املؤّهلني للتدريس يف املرحلة اإل إجراءات النقل، التعيني وإكمال الوظائف

 

 المعّلم اّلذي تّمت الُمصادقة على طلبه: .6
)إذا كان احلديث عن روضة تقوم املفّتشة مبهاتفة املعّلمة(. عند   يتلّقى املعّلم مكاملة هاتفّية ِمن مدير املدرسة اّلّت ُعنّي فيها

 استيعابه يف جهاز التعيني، تُرَسل إليه رسالة هبذا الشأن.
ُمتنازاًل عن الوظيفة. لن يُقَبل أّي  ،بتصرّفه ،اّلذي صادقت اللجنة على تعيينه ومل ينتظم يف مكان تعيينه/ نقله يُعترب املعّلم

)العنوان، رقم اهلاتف  إّدعاء ِمن قبل املعّلم حول عدم تلّقيه بالًغا بقرار جلنة التعيينات بسبب تغيريات يف التفاصيل الشخصّية
 (.نّقالأو ال

حّّت هناية حزيران ِمَن السنة الدراسّية احلالّية )قبل أن  شخصّيةبأّي تغيري يف التفاصيل العّلم إبالغ قسم القوى البشرية على امل
 جتتمع جلنة التعيينات(.

 

 المعّلمون اّلذين لم ُيصاَدق على تعييناتهم .7
اّلذي مل تتّم املصادقة على نقله حّّت افتتاح السنة الدراسّية عليه مواصلة عمله يف املدرسة الّت عمل فيها يف السنة  املعّلم

 الدراسّية السابقة. إذا مل ينتظم املعّلم يف املدرسة ذاهتا يُعترب مستقياًل.
 

 مالءمة المعّلمين الحتياجات المدرسة: .8
ء النقل والتعيينات وإكمال الوظائف للمعّلمني املستحّقني لذلك، مبا يتالءم مع احتياجات حتاول وزارة الرتبية والتعليم إجرا

 املدارس. وحُتّدد مالءمة املعّلم الحتياجات املدرسة حسب ما يلي:
 نيتعيّ  االبتدائّية المرحلةفي )معّلم متخّصص  المالئمةالتخّصص للفئة العمريّة  مبا يف ذلك ،التأهيل ملوضوع خاصّ  . أ

 متقّدمينحالة نقص  في(. إعداديّة مدرسة في نيتعيّ  العداديّة المرحلة في متخّصص معّلم ابتدائّية، مدرسة في
في منطقة محّددة، تبحث اللجنة إمكانّية تعيين معّلمين مَن المرحلة االبتدائّية لموضوع معّين  فيذوي تأهيل 

 المرحلة العداديّة للموضوع المطلوب.
ل ملوضوع معنّي يف املرحلة اإلعداديّة، ودّرس املوضوع يف مدرسة ابتدائّية خالل السنوات الثالث معّلم مثّبت ومؤهّ  . ب

األخرية، خمّول بتقدمي طلب بالنقل أو إكمال الوظيفة يف املرحلة االبتدائّية )حيث يظهر امسه(. جيدر التوضيح أنّه إذا 
َ هذا املعّلم يف مدرسة إعداديّة فال مُيكنه التق  ّدم مستقباًل بطلب نقل أو إكمال وظيفة يف مرحلة ابتدائّية.ُعني 

املعّلم اّلذي يتقّدم بطلب للعمل يف جمال تربوّي آخر، أو مبوضوع تأّهل له ومل يعمل به بشكل فعلّي يف السنوات   . ت
تربويّة ِمَن املفّتش ومن مدير املؤّسسة الرتبويّة الّت  توصيةبعد احلصول على  طلبهخرية، تستطيع اللجنة معاينة العشر األ

 يعمل فيها املعّلم.
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 مالحظات:
الحاالت التي تبادر فيها الوزارة بنقل معّلم ِمن مؤّسسة تربويّة إلى أخرى )"النقل المقصود" وفًقا لجراء  . أ

ّم التعامل معها كأولويّة النقل المقصود الذي ينشره مِن حين إلى آخر قسم القوى البشريّة للتدريس(، يت
 قصوى.

سيتّم التداول بشأنهم قبل جميع  ،المثبّتون اّلذين تقّدموا بطلب نقل أو إكمال وظيفة المعّلمون . ب
املعّلمون املتقّدمون بطلب .منهم أعلى نقاط ذوي متقّدمين مع مقارنةةاألفضليّ وتُعطى لهم  ،المتقّدمين

يف إحدى السنتني  ،حول جودة عملهم الرتبويّ  من ِقَبل التفتيش ةسلبيّ  تقارير وهناك ،نقل أو إكمال وظيفة
 .الفور على طلبهم ضرفَ يُ  األخريتني،

 أهداف النقل أو التعيين:  .9
بحث يتّم و  ،البلدة اسم تسجيل يجبطلب النقل أو التعيين.  فيالمتقّدم أن يسّجل حّتى خمسة أماكن  يستطيع

 في نموذج الطلب. جَِّلتسُ  الّتي البلدات في الموجودة المدارس في طلبال
 

لمدارس الّت مل ل بالنسبة ِمَن املفّضل أاّل يسّجل املتقّدم يف منوذج الطلب أمساء ألماكن يكون احتمال النقل إليها ضئياًل.
معّلمني يتّم تعيني مني أشخاص يُلّبون احتياجاهتا، قّدم إليها طلبات نقل أو إكمال وظائف، أو ال يوجد ِمن بني املتقدّ تُ 

 مالئمني هلا وفًقا العتبارات جلنة التعيينات.
 

األماكن أو املدارس الّت سّجلها يف النموذج دون تفضيل مكان أو مدرسة عن  أّي منَ الوزارة خمّولة بنقل/ تعيني املتقّدم يف 
 األخرى.

 

أنه مّرة ثانية لنفس السنة المتقّدم اّلذي تّم تعيينه/ نقله وفًقا لقرار لجنة التعيينات، ال يتّم التداول بش
نسبتها، مكانها  حيثفي حال اّتضح الحًقا أّن هناك وظيفة أفضل ِمن التي ُعّين أو نقل إليها، ِمن 

 .وما إلى ذلك
 

 النقل بوظيفة جزئّية: .10
أن يحّدد العدد و  ،ذلك في نموذج الطلبب صّرحة، وعليه أّن يأن يطلب نقاًل بوظيفة جزئيّ  المعّلم يستطيع . أ

 .بها سيعمل التياألسبوعّية األدنى للساعات 
 

املعّلم اّلذي ال يسّجل العدد األدىن للساعات األسبوعّية الّت يريد أن ينتقل هبا، سيعترب طلبه على أنّه طلب نقل  . ب
 بوظيفة كاملة.

 

ساعات أقّل ِمَن الّت سّجلها يف  ُمحوَسب أنّه غري مستعّد لالنتقال بعدداملعّلم اّلذي يصرّح يف منوذج الطلب الْ  . ت
طلبه، جيب أن يكون على دراية أنّه يف حال ُوجدت وظيفة بعدد ساعات أقّل يف األماكن الّت تقّدم بطلب االنتقال 

ُمحوَسب باستعداده لالنتقال بساعات أقّل إليها، فإّن هذه الوظيفة ستكون ِمن حّق متقّدم آخر صرّح يف الطلب الْ 
 ا، حّّت وإن كان هذا املتقّدم ذا عدد نقاط أقّل ِمنه. ِمَن الّت سّجله
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جتدر اإلشارة إىل أّن كّل َمن يتقّدم بطلب نقل بعدد ساعات معنّي، يتّم التداول بطلبه وفًقا للمعطيات املوجودة  . ث
ة إلضافة لدى جلنة التعيينات عند اّّتاذ قرارها بشأن وظيفته. لذلك، يف حال َوَجدت اللجنة الحًقا أّن هناك حاج

وذلك على  تربويّة فهي خمّوله بذلك، ويتّم تفصيل األسباب يف قرارها. -ساعات للمعّلم من منطلق أسباب مهنّية
بنقله  فقد اّّتذت اللجنة قرارها الرغم ِمن أن  عدد الساعات املسّجلة يف طلب املعّلم أقّل ِمَن الّت حصل عليها،

 .يتّم نقل األخري ألنه طلب أن يُنَقل بنسبة وظيفة أعلى معّلم لديه نقاط أعلى، ومل لىوتفضيله ع
 

 

بشكل عاّم، المعّلم الذي تّم نقله وفًقا لطلبه بوظيفة جزئّية ال ُتحفظ وظيفته أو جزء منها في 
أّي لبس، نوّضح أّن وظيفته تُبَطل في كافّة المدارس التي  المدرسة الّتي دّرس فيها سابًقا. ولزالة

عمل بها قبل نقله، وال يُمكن تجزئة وظيفته؛ أي ال يمكُنُه العمل في أكثر ِمن مؤّسسة تربويّة 
 .رسمّية واحدة

 

 القربى العائلّية .11
 -طلبات النقل . أ

ه صلة قرابة ِمَن الدرجة األوىل تربط ،(إداريّةأو صاحب وظيفة )مّعلم  اميكن تقدمي طلب نقل ملدرسة يعمل فيه ال
، ابنة، أخ، أخت، زوج وزوجة. إذا اّتضح فيما بعد أّن هناك القرىب ِمَن الدرجة األوىل هي: أب، أمّ  .الطلب مقد  مب

ظيفة أخرى حّّت اجياد و  ،صلة قرابة بني املعّلمني بعد أن مّتت عملّية النقل يتّم إلغاء النقل وإيقاف املعّلم عن العمل
تناسب معطياته. يتّم فحص هذا املوضوع عند التعيني مع مفّتش املنطقة الّت سينقل إليها املعّلم. تقع هذه املسؤولّية 

 على عاتق املفّتش واملدير.
 

 -طلبات تعيين . ب
ميكن التقّدم بطلب تعيني يف مدرسة يعمل هبا قريب ِمَن الدرجة األوىل )معّلم أو صاحب وظيفة إداريّة( كما هو  ال

 مفّصل أدناه:
، عّمة، خال، خالة، زوج، زوجة، والد، ابن، ابنة، أخ، أخت، صهر/ أخ الزوج، أخت الزوج/ زوجة األخ ، عمّ 

 َحاة، عريس، عروس، حفيد أو حفيدة.، ََحو، نة األخت، ابن األخ، ابنة األخابن األخت، اب
ضح أنّه مّت تعيني معّلم يف مدرسة يعمل فيها أقرباء له ِمَن الدرجة األوىل كما ورد أعاله، يُلغى تعيينه ويتّم إذا اتّ 

اّمة إيقافه عن العمل فورًا حّّت خالل السنة الدراسّية، وذلك باستثناء حاالت خاّصة مفّصلة يف منشور املديرة الع
 الثة أشهر على قرار التعيني وعملبشأن منع تشغيل األقرباء، واحلالة اّلّت يتّم كشف أمر القرابة فيها بعد مرور ث

 .املعّلم
 

أ،  11نقل إىل مدرسة تربط املدير و/ أو نائبه صلة قرابه باملتقّدم كما ورد يف البند تعيني أو ال ميكن تقدمي طلب  . ت
أ، ب. جتدر اإلشارة إىل أّن هذا اإلجراء قاطع وال يوجد فيه  11البّث هبذا التعيني يكون وفًقا ملا ورد يف البند 

 حاالت استثنائّية )خبالف ما ورد يف البند ب أعاله(.
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 دراسّيةأقّل من سنة  متقّدمين بديلين لفترة تعيين . ث
تعيني متقّدمني بديلني للعمل بشكل فعلّي حّّت أربعة أشهر عمل يكون لشخص ِمن نفس البلدة اّلّت توّفرت فيها 
الوظيفة الشاغرة. يكون التعيني وفًقا لعدد النقاط للمتقّدمني ِمن نفس البلدة. وجتدر اإلشارة إىل أنّه يف حال إطالة 

 وال يتجاوز ذلك هناية السنة الدراسّية. ،يستمّر املعّلم البديل يف عمله ،أو إذن الوالدة ،املعّلم فرتة عطلته املرضّية

 

 طريقة تحديد النقاط ومعايير التحديد: .12
 لويّة في ذلك ومعّلمين آخرين ال التزام تجاهو ِلخلق المفاضلة الصحيحة والتمييز بين تعيين معّلمين لهم حّق األ

 طلباتهم، أضفنا عامل "عدد النقاط" وفًقا لسبب التعيين، كما هو مفّصل أدناه:
 

 عامل عدد النقاط لتحديد حّق األولويّة في التعيين:
ورمزه  ،ِمن مؤّسسة إىل أخرى، يكون له حّق األولويّة يف التعيني ،ِمن قبل اللواء ،املعّلم املثّبت واملنقول هلدف حمّدد . أ

 .8000 -يف عدد النقاط هو
املعّلم املثّبت املتقّدم بطلب إكمال وظيفته، وفًقا لإلجراءات الثابتة، حيصل على األفضلّية الثانية يف التعيني ورمزه   . ب

 .7000يف عدد النقاط هو  
فصلها ِمن املسؤول عن قانون عمل النساء يف وزارة االقتصاد، ب احلامل اّلّت مل حتصل على تصريح مالحظة: املعّلمة . ت

 . اطلب تعيينً ي 7000اإلشارة إليها داخل اجلهاز يف العامل يتّم 
ورمزه يف عدد  ،املعّلم املثّبت الذي ُفِصل بسبب إغالق املؤّسسة الرتبويّة، حيصل على األفضلّية الثالثة يف التعيني . ث

 .6000 -النقاط هو
حيصل على األفضلّية الرابعة يف التعيني، ورمزه املعّلم املثّبت اّلذي يطلب نقاًل لغرض حمّدد، وفًقا لإلجراءات احملّددة،  . ج

 .5000يف عدد النقاط هو 
سنة ثانية أو ثالثة(، يف املرحلة االبتدائّية أو اإلعداديّة )واّلذي مّت تشغيله ) فرتة التجريبّيةالهناء إاملشرف على  املعّلم . ح

 .4000ورمزه يف عدد النقاط هو  ،ينيلفرتة حمّددة مَتَنُحُه أقدمّية(، حيصل على األفضلّية اخلامسة يف التع
يقّدم تصرحًيا بإهنائه مجيع واجباته يف التعليم ضمن مسار املتفّوقني، حيصل  املتقّدم بطلب عمل يف التدريس، واّلذي . خ

. تُعطى هذه األفضلّية منذ حلظة تقدمي 3000على األفضلّية السادسة يف التعيني، ورمزه يف عدد النقاط هو 
 : املتقّدم للعمل يف التدريس اّلذي ال يقّدم التصريح كما ورد، ال مُيكن تعيينه.مالحظةالتصريح. 

 .2000كاّفة املتقّدمني اآلخرين، حيصلون على األفضلّية األخرية، ورمزهم يف عدد النقاط هو  . د
 

 مالحظات
رسالة إنهاء المعّلم اّلذي يشارف على إنهاء الفترة التجريبّية، ولم تحّدد فترة عمله، ولم يحصل على  . أ

 عمله، يتّم تعيينه وفًقا لجراءات التعيين والتثبيت الخاّصة بالمعّلمين.
عملها ِمن قبل وزارة االقتصاد، يتّم تعيينها وفًقا  لنهاءالحامل الّتي لم تحصل على تصريح  المعّلمة . ب

 النساء. عمللقانون 
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مشروع  خّريجيو ، البدويّ  الوسط في الجنود المعّلمين على ينطبق ال التعيين إجراء . ت  "חותם"
 .والمعّلمين ذوي العاقات

مرّخصة وفق قانون التفتيش على  ضةمعّلمة أطفال مؤّهلة، عملت في رو إجراء التعيين ال ينطبق على . ث
وحصلت الروضة على االعتراف وفًقا لُنُظم التربية والتعليم الرسمّية ،1969-ט"התשכالمدارس، 

في نفس )سنوات ضمن هذه الوضعّية 7، وعملت الروضة 1953-ג"תשי)مؤّسسات معترف بها(، 
الحديث هو  .، ثّم تّمـت إحالة الروضة إلى التعليم الرسميّ نفس الشركة الخاّصة( -القضائّية الكينونّية

 لزالة. الرسميّ  للتعليم الروضة قُبيل إحالة معّلمة الروضة التي عملت مّدة سبع سنوات متتاليةعن 
تخوض تجربة التعليم في السنتين األّولين ِمن  تحديد وضعّية معّلمة الروضة يكون بعد أنفإّن ، لبسال

انتقال الروضة للتعليم الرسمّي. تمّر معّلمة الروضة خالل الفترة التجريبّية بمرحلة تقييم، ككّل معّلم 
 آخر، ويكون استمرارها في العمل مرتبطًا بنتائج التقييم.

 .ةسميّ ن عملت مديرة لروضة غير ر مَ لجراء يتطّرق فقط لِ تجدر الشارة أّن هذا ا
: الحالة العائلّية، وفق المعايير التالية ُيحّددالوظائف،  وإكمالالنقاط المتعّلقة بطلبات النقل  عدد . ج

د مكان العمل الحالّي عن مكان السكن. ع  األقدمّية، الّدرجة األكاديمّية، مكان السكن وبُـ 
 

العاّمة لتحديد عدد نقاط كاّفة طلبات التعيين هي: األقدمّية، الدرجة األكاديمّية، التفّوق، مكان  المعايير
 السكن، امتحان الكفاءة في اللغات؛ العربّية/ العبريّة/ النجليزيّة وفًقا لما سيفّصل الحًقا.

 
 المعطيات الّتي ُتحّدد عدد النقاط هي تلك التي ُوجدت عند تقديم الطلب:

 
 عدد النقاط بناء على الوضع العائلّي، يُعطى للمعّلم المثّبت فقط.تحديد  . أ

 

 النقاط الحالة العائلّية

 1 ج/ ة/ أرمل/ة/ مطّلق/ةأعزب/ عزباء/ متزوّ 

 3 *متزّوج/ة مطّلق/ة أرمل/ ة مع أوالد

 نقاط 3 األقصى لعدد النقاط بناء على احلالة العائلّية احلدّ 

 ! 18سقف واحد حّّت جيل  اّلذين يسكنون حتت *
 

:تحديد النقاط بموجب األقدمّية . ب
نقاط، والمقصود موظّفو  4لكّل سنة أقدمّية في التدريس الفعلّي في مؤّسسات التربية والتعليم الرسمّية ُتخّصص 

الحكومة الذين يحصلون على أجرهم مباشرة من وزارة التربية والتعليم. )أقدمّية في الوزارة(
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 مالحظة:
المعّلم اّلذي تّم إيقاف عمله ألسباب إداريّة )تقليصات( يحظى بنقاط مقابل فترة عمله في وزارة التربية والتعليم. 

 إيقاف الوظيفة ألسباب أخرى ال يمنح المعّلم نقاطًا مقابل فترة عمله في الماضي.  
 

 :تحديد النقاط بموجب درجة التعّلم . ت
 

عدد النقاط درجة المعّلم الرمز
الضافّية

 2 معّلم مؤّهل  08
 3 معّلم مؤه ل كبري 07
 3 تأهيل للمرحلة اإلعداديّة  -  معّلم مؤه ل كبري 07
 3 + شهادة تدريس (הנדסאיمهندس عملّي ) 07
03 B.ed   )8  اإلعداديّة/ للمرحلة االبتدائّية/ للمرحلة لروضةتأهيل  -)لقب أّول يف الرتبية 
03 B.A  )8 ثانويّة/ مرحلة ابتدائّية/ مرحلة لروضةشهاة تدريس  + )لقب أّول 
02 M.A   12 شهادة تدريس+ لقب ثان 
 15 شهادة تدريس + دكتور 01

 

 تحديد النقاط بموجب التحصيالت التعليمّية )للمتقّدمين للتعيين فقط(  . ث
: المتقّدمون الجدد اّلذين لم يُقدموا أّي طلب تعيين في الماضي، عليهم إحضار مصادقة أصلّية حول إنهاء مالحظة

 التعليم مع معّدل العالمات النهائّي:   
 نقاط.  8حيظى بإضافة  90-85معّلم ذو لقب أكادميّي مبعّدل  .1
 نقطة.  12حيظى بإضافة  95-91معّلم ذو لقب أكادميّي مبعّدل بني  .2
 نقطة.  15حيظى بإضافة  96ّلم ذو لقب أكادميّي مبعّدل  أعلى من مع .3

 يجدر التنويه بأّن معّدل اللقب األكاديمّي األخير هو اّلذي ُيحدِّد.
 

1 . ج النقاط بموجب النجاح في امتحان الكفاءة في الّلغة العربّية )ُمعّد لكافّة المتقّدمين للتعيين ما عدا  تحديد.
المتقّدمين لتدريس الّلغة العبريّة والنجليزيّة(

 عربيّة املتقّدمون للتعيني يف املدراس يف الوسط العريّب يف كافّة جماالت املعرفة، باستثناء املتقّدمني لتدريس الّلغتني ال
 واإلجنليزيّة، حيصلون على نقاط إذا تقّدموا المتحان الكفاءة يف الّلغة العربّية.  

 الطفولة املبّكرة، واّلذين يتقّدمون -املتقّدمون للتعيني يف كافّة جماالت املعرفة، ما عدا الّلغة العربّية وجيل الروضة
فما فوق، حيصلون على إضافة  65ويتجاوزونه بعالمة  المتحان الكفاءة يف الّلغة العربّية مبستوى معريّف أساسيّ 

 نقاط كما هو مفّصل أدناه: 
 عدد النقاط مجال العالمة
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 عدد النقاط مجال العالمة
65-74 8 
75-84 10 
85-94 12 

95-100 15 

 ب(، اّلذين يتجاوزون امتحانًا يف اللغة  -جليل الطفولة املبّكرة )روضة أ -املتقّدمون للتعيني يف التدريس للروضة
 فما فوق، ُتضاف هلم النقاط كما هو مفّصل أدناه:  75العربّية مبستوى معرفة متوّسط، وحيصلون على عالمة 

 

 عدد النقاط مجال العالمة
75-84 8 
85-94 12 

95-100 15 
 

  ،املتقّدمون للتعيني يف تدريس اللغة العربّية اّلذين يتجاوزون امتحانًا يف جمال اللغة العربّية مبستوى معرفة موّسع
 فما فوق، ُتضاف هلم النقاط كما يلي:  80وحيصلون على عالمة 

 

 عدد النقاط مجال العالمة
80-84 8 
85-94 12 

95-100 15 
 

وحصلوا  2014-2013 الدراسية سنةالحنوا يف امتحان الكفاءة للغة العربّية حّّت امتُ مالحظة: املتقّدمون الذين 
 نَ على عدد نقاط بناء لنتيجة االمتحان، مُتنح هلم النقاط حّّت لو دّرسوا العربية أو اإلجنليزيّة، إلزالة الشك، بدًءا مِ 

اإلجنليزيّة حيصل على عدد نقاط وفًقا المتحان املعّلم الذي يدّرس اللغة العربيّة أو  2015-2014السنة الدراسّية 
 الكفاءة يف اللغة الّت يدرسها )العربيّة او اإلجنليزيّة(.

 للتنويه:

للتعيني اّلذي ال جيتاز امتحان الكفاءة يف الّلغة العربّية بالعالمة الدنيا املطلوبة، أو املعّلم اّلذي ال يتقّدم  املتقّدم .1
 لالمتحان إطالقًا، ال حيصل على إضافة نقاط مبوجب هذا البند. 

 العالمة األخرية يف امتحان الكفاءة هي اّلّت حتّدد، وليس العالمة األعلى. .2
. سريد بالغ حول مبىن ابً حموسَ سيكون  2018--2017الدراسّية ًءا من االمتحان يف السنة نشري إىل أّن جز  .3

املعلومات حول  ؛ أّما12.2.17عريّب ابتداًء من تاريخ االمتحان يف املوقع الرئيسّي لقسم أ للتعليم يف الوسط ال
لمتقّدم خالل سرُتَسل لف ،العربيّة أو اإلجنليزيّةمكان امتحان الكفاءة يف الّلغة العربّية، أو امتحان الكفاءة يف اللغتني 

 املعلومات التاريخ احملّدد إلجراء االمتحان.  من ِقبل "مطاح"، وتشمل 2017نيسان-الشهرين آذار
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تحديد النقاط بموجب النجاح في امتحان المعرفة األساسّية في الّلغة النجليزيّة أو اللغة العبريّة في المدارس العربّية: . ح
سيحظى المتقّدمون الجدد لتدريس الّلغة العبريّة أو النجليزيّة في  2015-2014ابتداًء من السنة الدراسّية 

المدارس العربّية )أي اّلذين لم يقّدموا طلبات في الماضي ولم يتقّدموا المتحان الّلغة العربّية( بإضافة نقاط إذا 
بداًل من امتحان الكفاءة باللغة العربّية.  -جليزيّةالعبريّة أو الن -امُتحنوا في مجال تخّصصهم فقط

  مبستوى معرفة  العربيّة /اإلجنليزيّةاملتقّدمون بطلب تعيني لتدريس الّلغة اإلجنليزيّة/ العربيّة، اّلذين مُيتحنون يف جمال الّلغة
 -فما فوق، ُّتّصص هلم نقاط إضافّية كما هو مفّصل يف اجلدول اآليت:  75موّسع، وجيتازونه بعالمة 

 

 عدد النقاط مجال العالمة
75-84 8 

85-94 12 

95-100 15 

 

 .عمل. التسجيل لالمتحان يتّم عن طريق الوزارة االمتحان ليس إلزامياا، وال ُيشّكل شرطًا لتقدمي طلب
 فإّن املتقّدمني لتدريس الّلغة العربيّة أو اإلجنليزيّة ال ُيسَمح هلم بالتقّدم المتحان الكفاءة يف اللغة العربّية.  ،للتوضيح

 

 مطاح؛ مركز التكنولوجيا التربويّة 
  חינוכית לטכנולוגיה המרכז מטח

03-، أو فاكس رقم:examinfo@cet.ac.il :البريد اللكترونيّ  عبريُمكن التوّجه لمطاح 
6460704 

 

 :تحديد النقاط بموجب البعد الجغرافيّ  . خ
وليس لمقّدمي طلبات تعيين. تحديد النقاط حسب البعد الجغرافّي  ،طلبات النقل فقطتُعطى هذه النقاط لمقّدمي 

بين مكان السكن ومكان العمل الحالّي يكون حسب جداول أعّدتها الوزارة، وستُنَشر في موقع وزارة التربية 
نقطة.  15والتعليم، والعدد األقصى للنقاط هو 

 

 تحديد النقاط للمعّلمين أبناء المكان:  . د
لمكان سكنه يحظى بأربع نقاط إضافّية. نوّضح بهذا، أّن ابن  ،أو إكمال وظيفة م اّلذي يطلب نقاًل، أو تعييًناالمعلّ 

المكان ال يحظى بأفضلّية أخرى عدا عن هذه النقاط، وهو صاحب نقاط أعلى بشكل عاّم.
 

:عدد نقاط متساو   . ذ
 

ها عدد النقاط متساويًا تُعطي لجنة التعيينات أفضلّية حسب المعايير في سّلم األولويّة في الحاالت الّتي يكون في
الخاّص بها: 

https://owa.education.gov.il/OWA/redir.aspx?C=ec5b7ea1b8e249bfa8d58fb7eaba33a5&URL=mailto%3aexaminfo%40cet.ac.il
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ال ُتشّكل معيارًا  85فما فوق )العالمة األقّل من  85معّدل عالمات الّلقب األكادميّي األخري، املقصود عالمة  .1
 .  لألولويّة(. هذا البند ينطبق على مقّدمي طلبات التعيني فقط

 مكان السكن )ابن املكان(.  .2
 أقدمّية يف وزارة الرتبية والتعليم. .3
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املعّلمة احلامل اّلّت عملت يف السنة الدراسّية السابقة لسنة طلب التعيني، وحصلت على تصريح فصل من وزارة : مالحظة
االقتصاد، تكون صاحبة أفضلّية أوىل على غريها من املعّلمات اللوايت حيصلن على عدد نقاط مساو  هلا )ولكّنها ال تكون 

لى منها(. جيب على املعّلمة احلامل أن تبّلغ عن َحلها لقسم القوى أفضلّية على معّلمات صاحبات النقاط األعصاحبة 
   .15.07.2017البشريّة للتدريس يف اللواء حّّت تاريخ 

 

 :تصريح مقّدم الطلب
المعّلم اّلذي يقّدم طلًبا محوَسًبا، ُيصّرح في نموذج الطلب، في المكان الُمعّد لذلك، بأنّه قد قرأ كافّة التفسيرات 
الواردة فيه، وأن كّل التفاصيل الّتي مألها صحيحة، وال يوجد له أقرباء في المدراس الّتي يطلب أن يُعّين فيها، أو أن 

أعاله.  10ند يُنَقل إليها، حسب المفّصل في الب
 

 المعّلمون في المدارس الدرزيّة و/أو اليهوديّة:  .13
املدارس العربّية، عليهم تقدمي طلب حموَسب  ىحدإهوديّة املعنّيون باالنتقال إىل يّة و/أو اليدرز املعّلمون يف املدارس ال

  للنقل.
 

 مصادقة على استيعاب الطلب: .14
املعّلم اّلذي يقّدم طلبه يف املوعد حيصل على مصادقة من اجلهاز احملوَسب على استيعاب الطلب، وبالتايل على رقم 

 .للطلب. عدم إظهار رقم الطلب يعن أنّه مل ُيستوَعب يف اجلهاز
د كموعد أخري لتقدمي ال تُقَبل أّي شكاوى/ اعرتاضات/ تربيرات حول عدم قبول الطلبات اّلّت تُقّدم بعد املوعد احملدّ 

 الطلبات احملوَسبة. 
حيصل كافّة مقّدمي الطلبات على معطيات حول وضع النقاط اخلاّص هبم، وتشمل األماكن احملّددة للعمل ومواضيع 

حسب ما سّجلوه يف الطلب. املعطيات تُنشر للمتسّجلني يف موقع الوزارة، بّوابة العاملني يف سلك التدريس اخلاّصة هبم 
يف حال وجود خطأ يف حتديد النقاط، أو  .2017أيّار ( ابتداًء من شهر פורטל עובדי הוראהية والتعليم  )الرتب

التدريس اّلذي/اّلّت ّتّصص املعّلم به/ها، أو يف أّي جمال آخر ذي صلة بتحديد النقاط أو يف  تصنيف موضوع/مواضيع
املعطيات املتعّلقة بالطلب، حيّق ملقّدم الطلب تقدمي اعرتاض لقسم القوى البشريّة للتدريس يف اللواء حّّت تاريخ 

ث يتّم التوّجه برسالة مكتوبة إىل اللواء. ال يُقَبل أو مكان العمل، حي مبا يف ذلك التغيري يف نسبة الوظيفة ، 17.6.17
أّي من االعرتاضات اّلّت تُرَسل بعد التاريخ احملّدد أعاله، ولن تكون هناك إمكانّية لتصحيح النقاط طاملا أّن اخلطأ هو 
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وزارة فإّن األمر خطأ املعّلم، وذلك بسبب إغالق جهاز احتساب عدد النقاط النهائّي. أّما إذا كان احلديث عن خطأ ال
  يُبحث ويُناقش يف جلنة التعيينات. 

 يف كّل األحوال، طاملا مّت قبول الطلب فإّن التغيري جُيرى منذ موعد قرار اللجنة فما بعد وليس بشكل اسرتجاعّي للخلف. 
 

 الطلب اّلذي ُيصاَدق عليه:  .15
اّلذي يتّم تعيينه، نقله أو إكمال وظيفته، يستلم رسالة بذلك عرب املوقع اإللكرتويّن؛ أّما املعّلم اّلذي ال يتلق  رداا  املعّلم

 أن يفهم ذلك كردٍّ سليّب.   فعليه ،31.08.2017على طلبه حّّت إجيابياا 
 

 .ال تُرَسل الردود السلبّية على الطلبات :مالحظة
 

 أو تصحيح خطأ في التعيين/ النقل/ إكمال الوظيفة: إلغاء .11
إلغاء أو تغيري قرار بشأن تعيني معّلم أو إكمال  -(א)12/תשעדيف هذا السياق تطَب ق تعليمات منشور املديرة العاّمة 

  وظيفته أو نقله لغرض حمّدد.
 

 الوظيفة الّتي ال يوجد لها ُمتقّدم بطلب عمل:  .11
حال عدم إجياد مرّشح مالئم لوظيفة مقرتحة، تستطيع جلنة التعيينات أن تبحث عن مرّشحني من أماكن أخرى يف  يف

 اللواء مل يقّدموا طلًبا هلذا املكان.  
 

ل وإكمال املديرين واملفّتشني، ألّن هذا من شأنه أن يساهم بإمتام التعيينات وعمليّات النقنأمل التعاون التاّم من قبل املعّلمني، 
 .2018-2017الوظائف بشكل ناجع وصحيح قبيل السنة الدراسّية 

 

  باحترام، 
 صونيا بيرتس  عبد اهلل خطيب

 مديرة القسم األعلى للقوى البشريّة  مدير قسم أ للتعليم في الوسط العربيّ 
 

 

 :ُنسخ لِ 

 .السّيدة ميخال كوهني؛ املديرة العاّمة
 ر؛ نائبة املديرة العاّمة.  اجنّ  يلهالسّيدة ج

 .مويشيه فاينشتوك؛ رئيس السكرتاريا الرتبويّةد. السّيد 
  .ومدير اإلدارة الرتبويّة مديرة العاّمةلكبري لنائب  السّيد أريئيل ليفي؛ 

 . عاملي الرتبية والتعليمومدير إدارة الرتبية  املديرة العاّمةالسّيد أيال رام؛ نائب 
 .؛ املستشارة القانونّيةچمورا احملامّية دوريت 

 د. عوفر رميون، مدير إدارة احلوسبة، التكنولوجيا، ونُظم املعلومات. 
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 مديري األلوية. 

   املعّلمني )اهلستدروت( نقابةل ةالعامّ  ة، األمينة يافا بن دافيدالسّيد
 املعّلمني.  منظمةالسّيد ران إيرز، رئيس 

 املعّلمني )اهلستدروت(. نقابةالسّيد زياد جمادلة؛ 
 د. حمّمد اهليب؛ املسؤول عن التعليم البدوّي. 

 السّيد نبيل ضّو؛ مدير الُشعبة العليا لتطبيقات الرواتب والقوى البشريّة يف التدريس.
 املفّتشني اللوائّيني واإلدارّيني يف الوسط العريّب.

 مديري جمال القوى البشريّة يف التدريس يف األلوية.
 

 
 
 


