
סניף באר שבע  
 והמרחב

 
1' מידעון מס  

ב"ל תשפ"לשנה  
 

2021ספטמבר  -ב"תשרי תשפ  



 ,הוראה וגמלאים יקריםעובדי 

במידעון זה מידע חשוב  . ב"ל תשפ"אני שמח להציג בפניכם את המידעון הראשון לשנה

 .מפגשים ופעילויות מתוכננות, ריענון נהלים, ההוראה החדש לעובד 

,  מקצועי, לתת מענה ולסייע לכם בטיפול מסוריחד כדי בסניף באר שבע כולנו פועלים 

 .ברגישות רבה ובאוזן קשובה בכל פנייה  עד למציאת פתרון

אני מבקש להודות לכל עובדי ההוראה הפעילים והגמלאים על האמון שהביעו בכל  

ש  "ולהבעת האמון בי בסניף ב, לית הסתדרות המורים"מזכ, ביפה בן דויד, הארץ

 .והמרחב במערכת הבחירות האחרונה

כדי לתת , י ובענק"לית ובסיעת אמ"ה הביע את אמונו במזכ"בבחירות אלה ציבור עו

מ מול משרדי הממשלה על הסכם השכר החדש  "לית את המנדט לנהל את המו"למזכ

לית מהווים כוח משמעותי  "הניצחון הגדול והרוב שהענקתם למזכ. עבור עובדי ההוראה

לייצג אותם מול  , ה"עולהגן על זכויות , עבורה להמשיך להיאבק במסירות ובנחישות

.משרדי הממשלה ולהשיג עבורם את הסכם השכר הטוב ביותר  

מזמין  , ס להשתלמויות בסניף שלנו"ביה, לעובדי ההוראה היוצאים השנה לשנת שבתון

אתכם להגיע למפגשי ייעוץ ובניית תכנית אישית כולל אישור תכנית הלימודים מטעם  

 .קרן ההשתלמות

של חלומות חינוכיים  , שנה של התחלות חדשות, שנת לימודים מוצלחת ופורייה

 .חדוות יצירה והרבה בריאות, מלאה סיפוק, מתגשמים

 ,שלכם ולמענכם

ר אליעזר וינוגרד"ד                    

ש והמרחב"ר סניף ב"לית ויו"מ המזכ"מ       

ר הסניף"דבר יו  





 ברכות
 לעובדי ההוראה החדשים 

,שהצטרפו אל שורותינו  
.ברכות חמות ובהצלחה  

 
. למנהלים החדשים בהצלחה בתפקידם  

 
למורים ולגננות  , למדריכים, למנהלים

,שפרשו לגמלאות  
.בהצלחה בדרכם החדשה  

 
,היוצאים לשבתון  ה"לעו  

  .שתהא שנה זו ברוכה בכל



                       

ברכות חמות על הצטרפותכם למשפחת עובדי ההוראה  

. בישראל  

הנכם מוזמנים לפנות לסניף הסתדרות המורים לסיוע ובירור  

.זכויות  

בכל פנייה טלפונית יש הזדהות ראשונית לצורך בדיקת חברות  

.בהסתדרות המורים  

 פעולות ראשונות שעליכם לבצע כעו"ה חדשים:

  -ה בהסתדרות המורים /הצטרפות כחבר.1

  (itu.org.il)אתר הסתדרות המורים -הגשת בקשת הצטרפות 

   -הצטרפות לעמותת המורים אינה כרוכה בתשלום.2

  (itu.org.il)אתר הסתדרות המורים -עמותת המורים 

יש להצטייד בתלוש   -פתיחת קרן השתלמות בבנק הבינלאומי הראשון .3

 . שכר ראשון

 קרנות השתלמות לעובדי הוראה -הצטרפות לקרנות 

(kranoth.org.il) 

.פתיחת קרן צוברת לפנסיה. 4   

 

עובדי הוראה חדשים 

 זכויות עובדי הוראה

https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.itu.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.itu.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.itu.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.itu.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.itu.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.kranoth.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95/
https://www.kranoth.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95/
https://www.kranoth.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95/
https://www.kranoth.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95/
https://www.kranoth.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95/
https://www.kranoth.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95/


 זכויות עובדי הוראה
חברות בהסתדרות המורים. 1  

לפרטים ניתן לפנות לסניף . נא לבדוק ולהסדיר את חברותך בהסתדרות המורים  

  (itu.org.il)אתר הסתדרות המורים -הגשת בקשת הצטרפות 

     חברות בעמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך. 2

לצרף  , אך יש  למלא טופס בקשה להצטרפות בסניף, החברות אינה כרוכה בתשלום 

. לפחותתלוש משכורת ולעבוד שליש משרה לפחות   

  (itu.org.il)אתר הסתדרות המורים -עמותת המורים 

 

 קרן השתלמות  . 3

ההצטרפות לקרן מותנית במילוי  .  כל עובד הוראה זכאי להצטרף לקרן השתלמות 

. טופס הצטרפות שניתן לקבלו בכל סניפי הבנק הבינלאומי הראשון   

.שנים 6במשך  8.4%משכרו החודשי והמעביד  %4.2 העובד משלם   

 בשנה השביעית זכאי עובד ההוראה לצאת לשנת השתלמות ולקבל מהקרן מענק 

ונוסף על כך לקבל החזרי שכר לימוד ודמי ביטוח לאומי וזכויות לוותק  66.6%בשיעור 

–פרטים נוספים . לפנסיה  

  (kranoth.org.il)קרנות השתלמות לעובדי הוראה -הצטרפות לקרנות 

 

 .פתיחת קרן צוברת לפנסיה. 4

שבה מצטברים כספים לעת פרישה מתשלומי  , חדש מצטרף לקרן פנסיה צוברת ה"עו

טופס הכולל את רשימת   ה"עוהתחלת העבודה מקבל בעת . ומתשלומי המעסיק, העובד

.שבה הוא מבקש להיות חבר, קרנות הפנסיה הצוברות ועליו לבחור בקרן  

" מנוף"קרנות הפנסיה שהסתדרות המורים הגיעה איתן להסכם הן קרנות הפנסיה   

.קבוצת הראלשבבעלות   

https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.itu.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.itu.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.itu.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.itu.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.itu.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.kranoth.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95/
https://www.kranoth.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95/
https://www.kranoth.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95/
https://www.kranoth.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95/
https://www.kranoth.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95/
https://www.kranoth.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95/


 

 בדיקת תלוש השכר הראשון בשנת הלימודים

:  בנושאים הבאיםעם קבלת תלוש השכר הראשון  יש לבדוק את נכונות הפרטים  

. היקפי משרה וגמולים שונים, דרגה, ותק  

.נשמח להסביר לכם. הנכם מוזמנים לפנות לסניף הסתדרות המורים לסיוע ולבירור  

 

  ותק לעובד הוראה מהמניין

חודשים מלאים לפחות באותה  6עבודה בהוראה בשליש משרה לפחות ובמשך 

.שנת לימודים מזכה בשנת ותק  

עובדי הוראה החוזרים לעבודה אחרי שנת השבתון מתבקשים לבדוק ששנת הוותק 

.עודכנה  

 

 .מפגש לעובדי הוראה חדשים מתוכנן לחודש אוקטובר

 .מועד מדויק ופרטים נוספים יפורסמו בהמשך

 

 זכויות עובדי הוראה 



  

 מתמחים יקרים

 .וודאו שהנכם מלמדים את מקצועות ההסמכה •

 .ח"במשה ב"לכאוהעבירו אישור התמחות /'הירשמו לסדנת  סטאז•

 .מורה חונךוודאו ששובץ לכם •

 .דרגת מתמחהבתלוש הראשון שמופיעה לכם  בידקו•

על מנת  וודאו שאתם מופיעים בכלי ההערכה של מורים חדשים בנובמבר •

 .שתוכלו לקבל רישיון הוראה קבוע עם סיום ההתמחות 

לעמותת המורים ולקרן  , הקפידו למלא בקשת הצטרפות להסתדרות המורים•

 .ההשתלמות

המתקיימת באחת  בשנת התמחות חייב להשתתף בסדנת התמחות  ה"עו•

 .מהמכללות או האוניברסיטאות

,  היא חובה אך היא אינה מוכרת לצורך קידום בדרגהשעות  60בהיקף הסדנה •

 .שכן המתמחה עדיין ללא רישיון הוראה בשנה זו

מתמחה שהשתלב בשנה זו בהשתלמות בית ספרית או בהשתלמות של  •

שעות לפיתוח המקצועי לאחר סיום   30יצברו לו , אשכול הגנים אליו הוא שייך

 .ההתמחות

סדנת תמיכה למורים  "במחויב ללמוד ' מורה בשנה הראשונה לאחר הסטאז•

  30 -סדנה זו תוכר ל. במכללה להכשרת עובדי הוראה "מתחילים באופק חדש

 .שעות לצורך פיתוח מקצועי וקידום בדרגה

י מלווה  "עשעות ליווי אישי  20מקבל עובד ההוראה החדש , במקביל לסדנה•

 .שיתמנה על ידי הפיקוח או מנהלת בית הספר



קרנות השתלמות לעובדי הוראה 

 אתר קרנות השתלמות לעובדי הוראה
www.kranoth.org.il   

 
עדכון פרטים ומענקי  , משיכות כספים, לבירורים כספיים –מוקד פיננסי 

.  השתלמות  
03-7706060: 'טלפון מס  

   kerenh@fibi.co.il    
 

  -ןאו מועמדים לשבתו/מורים בשבתון ו
  03-7706060: 'טלפון מס

: כתובת למשלוח מסמכים  
Mishtalmim-his@fibi.co.il  

  
.אישור  תכנית לימודים ואישורי וותק למשתלמים -מוקד פדגוגי  

03-6938364: 'טלפון מס  
contact@kranot.org.il  

על מנת להמשיך את חברותכם בהסתדרות המורים כגמלאים עליכם 

בקשת המשך חברות כגמלאי   -להוריד הטופס המצורף בקישור ולמלא אותו

  

https://www.itu.org.il/wp-

content/uploads/2020/02/gimjoin2016.pdf 

 יש לשלוח את הטופס בצירוף העתק של תלוש משכורת הגמלה האחרון. 

ל "את המסמכים ניתן לסרוק ולשלוח ישירות לדוא  

rishum@morim.org.il 

מחלקת רישום -הסתדרות המורים : או בדואר ישראל לפי הכתובת  

6296912תל אביב  , 8רחוב בן סרוק   

המשך חברות כגמלאים בהסתדרות המורים 

http://www.kranoth.org.il/
https://www.itu.org.il/wp-content/uploads/2020/02/gimjoin2016.pdf
https://www.itu.org.il/wp-content/uploads/2020/02/gimjoin2016.pdf
https://www.itu.org.il/wp-content/uploads/2020/02/gimjoin2016.pdf
https://www.itu.org.il/wp-content/uploads/2020/02/gimjoin2016.pdf
https://www.itu.org.il/wp-content/uploads/2020/02/gimjoin2016.pdf
https://www.itu.org.il/wp-content/uploads/2020/02/gimjoin2016.pdf
https://www.itu.org.il/wp-content/uploads/2020/02/gimjoin2016.pdf
https://www.itu.org.il/wp-content/uploads/2020/02/gimjoin2016.pdf
https://www.itu.org.il/wp-content/uploads/2020/02/gimjoin2016.pdf
mailto:rishum@morim.org.il


נהלים רענון  

 :חופשת מחלה

 .עליו להודיע במיידי למעסיק, ת בשל מחלה/ת הוראה הנעדר/עובד• 

 .עם החזרה מחופשת המחלה יש למסור להנהלה את אישור המחלה• 

 .זו אחריות המעסיק, גננת אחריות למצוא מחליפה /לא חלה על מורה• 

ת ההוראה האחריות לספק חומרי לימוד לתקופת  /לא חלה על עובד• 

 .ההיעדרות

למעסיק ולמנהל אסור בתכלית האיסור לדרוש מהעובד להגיע לעבודה  • 

 .במצב של מחלה

 :הגשת תוכניות עבודה

על עובדי ההוראה מוטלת חובה ואחריות להגשת תכנית עבודה שנתית  

   .בלבד ולא שבועית וחודשית

 :צפייה בשיעורים

 .ה"עוס ומפקחים רשאים לצפות בשיעורים של "רק מנהלי בתיה

 

 חופשת לידה

בזמן חופשת הלידה לא מופרשים  , שימו לב ד"לחלאשר יצאו  ה"לעו

ניכויים מהשכר לקרן הפנסיה וההשתלמות מנוכים  . כספים לקרן הפנסיה

חשוב . על חופשת הלידה בחזרה ממנה ולכל המאוחר במשכורת יולי

 .לוודא שאכן התבצע

 



ריענון נהלים 

 :מילוי מקום  

 .אין למלא מקום על חשבון שעות פרטניות• 

במידה ומורה לא החזיר את שעת  , ח שעות השהייה"ניתן למלא מקום ע• 

 .  25%-ויתוגמל ב-עליו לדווח למזכירות-השהייה

 .125%-ויתוגמל ב -ידווח למזכירות –במידה והחזיר המורה את שעת השהייה 

 :ניהול כיתה 

פ החלטתם וצורכי  "ע, שעתיים מתוך השעות הפרטניות נועדו למחנכים• 

 .  הכיתה

 ישיבות פדגוגיות:

 .ת/תתקיימנה במסגרת שעתיים השהייה השייכות למנהל

תקוזזנה משעות השהייה  " גלישה"שעות ה, מהן" גלישה"במידה ותהיה 

 .  ת בשבוע שבועיים שלאחר מכן/השייכות למנהל

 .ערב היות וזה בניגוד להסכמי העבודה/צ"אין לזמן מורים לישיבות אחה

 

 פיזור ימי העבודה:

 .אין דלתות וחלונות באופק חדש -

 :י היקף משרתו של המורה"יום הלימודים מתחיל בשעה הראשונה ומסתיים עפ -

 ימים 5עד  - 100%-85%

 ימים 4עד  - 84%-70%

 ימים 3עד  - 69%-50%

 



מסייע לעובדי ההוראה בהתמודדות עם קשיים " מודעות"שירות 

,  י פסיכולוגים"השירות ניתן בפריסה ארצית ע. ואתגרים בחיי היומיום

כולם מומחים בתחומם  , מאמנים  –עובדים סוציאליים ויועצים ארגוניים 

.ובעלי ניסיון רב  

.חוקי האתיקה המקצועית פ"ע,סודיותהשירות ניתן תוך שמירה מלאה על   

: השירות נותן מענה בתחומים הבאים  

שינוי וצמתי מעבר, קשיים בתחום האישי והמשפחתי  

שחיקה מקצועית, מימוש עצמי והתפתחות מקצועית  

במערכת החינוך/ קשיים בבית הספר   

 מצבי משבר ואובדן

 מצב רוח ירוד מתמשך ומצבי חרדה

 התלבטויות לגבי העתיד המקצועי והאישי

:מציע" מודעות"שירות   

,סדנאות הכנה לפרישה, פרטני וקבוצתי ינג'קואוצקבוצות   

.למנהלים ולצוותי ניהול ינג'קואוצ  

"מודעות"הנכם מוזמנים להתקשר למוקד   

  1-700-700-158  

16:00-19:00שעות ', ה-'ימים א  

של הקרן לקידום מקצועי " מודעות"שירות   



 מעבר לקריירה שנייה –סדנאות הכנה לפרישה  

שירות מומחים   -"מודעות"באמצעות שירות , הקרן לקידום מקצועי

סדנת  "ל, הפורשים, מזמינה אתכם, להתמודדות עם קשיים ואתגרים

אשר תעסוק בשינוי ובמעבר במעגל החיים האישי  , "פרישה

 .  והתעסוקתי

 :בעזרת הסדנא

,  תוכלו ללמוד כיצד לנצל את המצב החדש לגילוי הזדמנויות חדשות

,  לעשות את מה שאולי חלמתם עליו, להעז להגשים משאלות כמוסות

להיפגש עם הרצון לעשות את מה שטוב ונכון עבורכם והן מיועדות  

 .  לעובדי הוראה שפרישתם אושרה

 .  מפגשים 4בכל סדנא 

   :נושאי המפגשים

,  הגדרת מטרות אישיות, התמודדות עם השינוי והמעבר לדרך חדשה

זיהוי תחומי עניין חדשים  , כישורים ומשאבים אישיים, זיהוי רצונות

,  בניית תכנית אישית לתהליך השינוי, או מקורות תעסוקה חלופיים/ו

 .  שיפור ופיתוח מיומנויות אישיות להשגת התוכנית

 להצטרפות לסדנא יש לפנות למוקד

 1-700-700-158" מודעות"

 16:00-19:00בשעות ' ה -'בימים א



    
מקום ראשון באליפות הקט רגל  

2021במחוזיאדה באילת   
קבוצת הקט רגל של הסתדרות המורים סניף באר שבע המורכבת  

להבים ובאר שבע  , קרית גת , ממורים לחינוך גופני שמגיעים משדרות 

וזכו במקום השתתפה בפעם השלישית במחוזיאדה המסורתית באילת 

השחקנים המעולים שלנו ייצגו בכבוד ובגאון את הסתדרות  . הראשון
! כחיישר . ש בפרט"המורים בכלל ואת סניף ב   

.האחריות וההתמדה למען הקבוצה, תודה למשה וקנין על פועלו המסור  



ברכות לנבחרת הקט רגל על זכייתה     

2021באילת  במחוזיאדהבמקום ראשון   



 סיורים בבתי ספר
בקריה   מ"לחנ" אפאק"ס "ביקור בביה

החינוכית שיקומית בתל שבע לרגל  

"  אלואןעסק חברתי "השקת המיזם 

שמטרתו לספק לכל תלמיד עם 

איכות חיים מיטבית  , מגבלה פיזית

,  לימודית, מבחינה חינוכית

כדי , חברתית ורגשית, תעסוקתית

.לעורר שינוי תפיסתי בחברה  



 סיורים בבתי ספר
: בעיר באר שבע בארבעה בתי הספר בהם התמנו מנהלים חדשים

בו  –"נווה מנחם"ס "בי, פרי אושריתבו מונתה  -" אשכול"ס "בי

ס  "ביהאיריס נהון ובו מונתה  –" תומר"ס "בי, רחל פסומונתה 

. שבית רמיתבו מונתה , החדש בשכונת הפארק  

בירכתי את המנהלות בברכת הצלחה בתפקידן ואת המורים  

.מוצלחת ובריאה, בברכת שנת לימודים פורייה  



 סיורים בבתי ספר



 סיורים בבתי ספר
. בבאר שבע" יחדיו"ביקור בבית ספר   

ואת צוות   סויסהליאת , בירכתי את מנהלת בית הספר

שהגיע חדור מוטיבציה והתרגשות לרגל פתיחת  , המורים

.ב"שנת הלימודים תשפ  



 סיורים בבתי ספר
סיור יחד עם מוחמד  

ר  "מ יו"מ, אלקרנאווי

הסניף וממונה על המגזר  

ביישוב ערערה  , הבדואי

.בנגב  

ביקרנו בבית הספר  

בניהולו של   אלסלאם

ובבית   אלטקלאת הד'ג

בניהולו   חלדוןהספר אבן 

.ערארשל באסם אבו   



 סיורים בגני ילדים
סיור יחד עם  

מוחמד  

מ  "מ, אלקרנאווי

ר הסניף  "יו

וממונה על 

,  המגזר הבדואי

ביישוב ערערה  

.בנגב  

ביקרנו בגן 

  אלריחאןהילדים 

  דועהשל הגננת 

.עראראבו   



 סיורים בגני ילדים
,  עידית אביטל ואת רותם בשןשמחתי להגיע לגן ירושלים ולברך את 

המדהימות ולהודות להן על פועלן למען גננות סניף  " שניר"מנהלת גן 

! כחיישר . על טיפול מסור ומקצועי בכל פנייה ושאלה, ש והמרחב"ב

!שנה טובה מלאה בריאות ונחת  



לגננות שבמועצה   אייפדיםשמחתי לקחת חלק בטקס חלוקת 

האזורית אל קסום  ולברך  אותן על שעושות את מלאכתן החינוכית  

בירכתי אותן  . מסירות ונתינה אינסופית, המבורכת מתוך שליחות

שנה עם  , להמשך שנה של עשייה חינוכית חשובה ומשמעותית

 .הרבה בריאות ונחת

לגננות במועצה האזורית אל קסום  אייפדיםחלוקת   



ש"ס בב"מפגש עם מנהלי בתיה  
להרמת כוסית לכבוד השנה , מפגש עם מנהלי בתי ספר בבאר שבע

כאן המקום  . לעדכונים שוטפים ובחירת ועד מנהלים חדש, החדשה

ר ועד המנהלים ולברך "להודות לאילנית ברטוב על פעילותה המעולה כיו

ר הוועד וכן את "אשר נבחרה כיו, "אוריין"ס "מנהלת בי, את מיכל אורה

מיכל , ארבליפז , שרית הינדי, סימה לביא: חברי ועד המנהלים החדשים

אשר , (ד"ס ממ"נציג בתי)והרב יורם רוש ( מ"חננציגת בתי ספר )סלע 

.בירך לכבוד השנה החדשה ונשא דברי תורה לכבוד יום כיפור  





הגימלאיםתא   
 גמלאי הסתדרות הורים סניף באר שבע 



הגימלאיםתא   
 כנס השרון

.בתל אביב" אנו"ביקור במוזיאון   



ל ובאגם האקולוגי בפתח תקווה"ביקור בבית דפוס היסטורי יער קק  

הגימלאיםתא   



 בעלי תפקידים בסניף באר שבע

 

 ציפי רפאלי

ר תא הגימלאים"יו  

054-8021421 

 

אלקיעןאבו  כאמלר "ד  

ר ורכז החינוך במגזר "סגן יו

 הבדואי

052-8840742 

  אילן עמר 

ר וממונה על החינוך העל  "סגן יו

 יסודי

050-7701525  

  רותם בשן

  ר תא הגננות"יו

054-4287472 

  אלקרינאוימוחמד 

ר וממונה על החינוך"מ יו"מ         

 במגזר הבדואי

050-8213127  

אורי רחמים   

ד"ר ורכז החינוך הממ"סגן יו  

050-7436173 

ר אליעזר וינוגרד"ד  

ר הסניף"לית ויו"מ המזכ"מ  
052-3600744 



 צור קשר
:כתובת סניף באר שבע  

84420באר שבע  97הרצל   

  08-6278251/   08-6279128: טלפון

beer7@morim.org.il  : ל"דוא   

 שעות פעילות:
 

18:00-8:00' ד', ב,  13:00-08:00' ה', ג', ימים א  

 
  

 קבלת קהל אצל הנציגים לבירור זכויות , שכר ופנסיה )בתיאום מראש( : 

18:00-16:00שני ורביעי בין השעות   

 

ר תא הגננות"קבלת קהל יו  

16:00-14:00שני בשעות  יום  

 

 קבלת קהל תא הגמלאים

12:30-09:00  יום ראשון בשעות  

mailto:beer7@morim.org.il
mailto:beer7@morim.org.il
mailto:beer7@morim.org.il


 קישורים חיוניים

  (itu.org.il)אתר הסתדרות המורים -הגשת בקשת הצטרפות 

  

  (itu.org.il)אתר הסתדרות המורים - עמותת המורים

 

  (kranoth.org.il)לעובדי הוראההצטרפות לקרנות השתלמות 

  

 :לשנת השבתוןמדריך דיגיטלי 

OM8-uUZZOM8https://youtu.be/ 

 

  itu.co.il)-(ashmoretאשמורת

  

 סניף באר שבע באתר הסתדרות המורים

-8%a7%d90%7%d91%7https://www.itu.org.il/branches/%d

2%a7%d91%7%d9%a7%d/ 

  

 2019ינואר  -ט"שבט תשע ' 83 |גיליון מס| ג "כרך צ|  זכויותיך

(dmag.co.il) 

  

 

 

  

https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://www.itu.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9A/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA/
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