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ר הסניף"דבר יו

,עובדי הוראה וגמלאים יקרים

המציג את  העשייה  , א"לשנת הלימודים תשפ2' מתכבד להציג בפניכם את מידעון מס❖

.פעילויות ועדכונים בנוגע לזכויות עובדי הוראה, בסניף

על אף התקופה המאתגרת שנכפתה עלינו בגלל מגפת  , מאז פתיחת שנת הלימודים❖

לשוחח עם  , לראות ולחוש את הנעשה בשטח, היה חשוב לי להיות איתכם, הקורונה

.לכוון ולסייע, לייעץ, לענות לשאלות, עובדי  ההוראה פנים אל פנים

חדורי , מורים וגננות,  מנהלים-אני זוכה לפגוש עובדי הוראה , בביקוריי בבתי הספר❖

,  מתרגש לראות. מסירות ונתינה אינסופית, אחריות, הפועלים מתוך שליחות, מוטיבציה

  .את העשייה החינוכית הנפלאה של עובדי ההוראה המסורים שלנו, כל פעם מחדש

אשר  נבחרה למקום עשירי ברשימת , יפה בן דויד, לית הסתדרות המורים"ברכות למזכ❖

Power Women 2020ישראל פורבסהנשים המשפיעות של 

!!!כחיישר –פעילים וגמלאים כאחד , בשם כל ציבור עובדי ההוראה

הברכות והתודות  אשר אני  , על האמון, בהזדמנות זו מבקש להודות לכולכם מקרב לב❖

.מקבל מכם

  .אנו בסניף  באר שבע והמרחב עומדים לרשותכם בכל שאלה ובקשה❖

,ו בשבט שמח"ט

ר אליעזר וינוגרד"ד

ר הסניף"לית ויו"סגן המזכ



 נבחרה למ ו  עשירי ברשימת  מזכ"לית הסתדרות המורי , יפה בן דוד,כל הכבוד ל

ברכות בש  כל  יבור עובדי ההוראה, פעילי  הנשי  המשפיעות של  פורבס ישראל. 

 וגמלאי  כאחד. יישר כח!!! 

 

  

מעטי  יערערו על הסמכותיות המובה ת והאמבי יה הגבוהה שהביאה בן דויד לתפ יד "

 שנה שנבחרה לעמוד בראש האיגוד 113מזכ"ל הסתדרות המורי . כאשה הראשונה מזה 

( באדי ות  בו ת עובדי  גדולה, המתוגמלת באופן 52המ  ועי הוותי , מיי גת בן דויד )

הפו  לחשיבותה ולתרומתה ה ריטית לחברה. היא מסתכלת לפ ידי האו ר בלבן של 

העיניי  מבלי למ מ  ונאב ת ביעילות על התנאי  והזכויות של עשרות אלפי עובדי הוראה 

" .בישראל   ג  א  הדבר דורש השבתה של המערכת בת ופה שזו ג  כ  מתפ דת ב ושי

Forbes Israel

https://forbes.co.il/lists/2020powerwomen/10-%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%93/




https://www.facebook.com/ybd.morim/videos/3474146886038082




https://www.youtube.com/watch?v=EPPevG1U4r8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jIXPR-bcPIndMNjn3lXMmX8AL5G9wLVF0bBSINn3zLgyu15gb2TahmqE
https://www.youtube.com/watch?v=EPPevG1U4r8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jIXPR-bcPIndMNjn3lXMmX8AL5G9wLVF0bBSINn3zLgyu15gb2TahmqE
https://www.facebook.com/beer.sheva.muni.il/videos/692112141738714




רוצה לשתף אתכם במפגש מרשים בו השתתפתי  , עובדי הוראה וחברים יקרים

י הועדה העירונית למניעת אלימות ברשתות  "אשר תוכנן ע, השבוע בזום

מנהלת התחנה לשירות , ר אורית אלפי"החברתיות ובהנחייתה המעולה של ד

, מורים, מנהלים: פסיכולוגי חינוכי עם מספר מרשים של כמאתיים משתתפים

. והסתדרות המוריםח"משה, נציגי הרשות, תלמידים , הורים , גננות

https://www.youtube.com/watch?v=EPPevG1U4r8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jIXPR-bcPIndMNjn3lXMmX8AL5G9wLVF0bBSINn3zLgyu15gb2TahmqE


https://www.youtube.com/watch?v=EPPevG1U4r8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jIXPR-bcPIndMNjn3lXMmX8AL5G9wLVF0bBSINn3zLgyu15gb2TahmqE


https://www.youtube.com/watch?v=EPPevG1U4r8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jIXPR-bcPIndMNjn3lXMmX8AL5G9wLVF0bBSINn3zLgyu15gb2TahmqE


https://www.youtube.com/watch?v=EPPevG1U4r8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jIXPR-bcPIndMNjn3lXMmX8AL5G9wLVF0bBSINn3zLgyu15gb2TahmqE


18/11הדרכה למתמחים 



.שבע-בבאר" אוריין"ביקור בבית הספר 

הודיתי להן על עבודתן המאומצת והמאתגרת בתקופה , ס"נפגשתי עם צוות המורות של ביה

,  עדכנתי אותן בנושאים המטופלים על ידי יפה בן דויד. זו ואיחלתי להן חברה בריאות 

. לית הסתדרות המורים"מזכ

. ס ולצוות המורות על קבלת הפנים החמה"מנהלת ביה, תודה למיכל אורה



.שבע-בבאר" נווה במדבר"ביקור בבית הספר 

שוחחתי איתן והודיתי להן על . ס ועם מספר מורות"מנהלת ביה, נפגשתי עם גלית בן נעים

. היפות והחדשניות, ס ובפינות המיוחדות"סיירתי בביה. עבודתן המסורה והברוכה

.תודה על קבלת הפנים החמה



.שבע-בבאר" מצפה"ביקור בבית הספר 

לומדים ונהנים במרחב הפעלה  , ס ושמחתי לפגוש תלמידים משחקים"סיירתי בביה

.  ס"ובפינות ההפעלה השונות שבביה Active floorאינטראקטיבי 

. הודיתי לצוות על ההשקעה והמסירות בעבודתם בכלל ובתקופת הקורונה בפרט

.י הסתדרות המורים בימים אלה"כמו כן עדכנתי אותם לגבי הסוגיות המטופלות ע

.ס ולצוות המורים על קבלת הפנים החמה"מנהלת ביה, תודה לרינת מדינה



.שבע-בבאר" מענית"ביקור בבית הספר 

הודיתי להן על עבודתן הברוכה  . פגשתי את המורות בהפסקות המתנהלות לפי קפסולות

ס  "מנהלת ביה, תודה לשוש דהן . והמאתגרת ואיחלתי להן המשך הצלחה והרבה בריאות

ולמורות על קבלת הפנים הלבבית 



.שבע-בבאר" יחדיו"ביקור בבית הספר 

לשוחח איתם ולהודות להם , שמחתי לפגוש את המורים, צ"החטסיירתי במבנה החדש של 

. על עבודתם החינוכית הברוכה בכלל ובתקופה כה מאתגרת בה אנו נמצאים

.ס ולמורים על קבלת הפנים הלבבית והחמה"מנהלת ביה, תודתי לליאת 



.שבע-בבאר" בארי"ביקור בבית הספר 

והודיתי להן על עבודתן המאומצת והמאתגרת  , ס"נפגשתי בהפסקות עם המורות של ביה

. בתקופה זו ואיחלתי להן הרבה בריאות 

.הפירגוןס ולצוות המורות על קבלת הפנים הלבבית ועל "מנהלת ביה, תודה לסימה לביא 



.שבע-באר"  נאות לון"ביקור בבית הספר 

הודיתי להן על עבודתן הברוכה והמאתגרת ואיחלתי להן . פגשתי את המורות בהפסקה

,  רוזנבויםסילבי, ס ולסגניתה"מנהלת ביה, הודיתי להדס פרץ . המשך הצלחה והרבה בריאות

. ו בקפסולות -ב בכיתות מלאות וכיתות ה-על כל ההתארגנות לקבלת כיתות א

.תודה למורות על קבלת הפנים החמה



.שבע-בבאר" גבים"ביקור בבית הספר 

שמחתי לראות  , ש"בב" גבים"ס "בדרכי לביקור בבי":  קהילת גבים צועדת בשביל השינוי"

אשר שינה את פניו ועתה הוא מטופח  , ליד הבניין הסמוך ,ס "את השביל המוביל לשער ביה

. ס"פרי יצירתם ועבודתם של תלמידי ביההכל.  כפי שניתן להתרשם בתמונות, ויפה

ס ולצוות המורים המיומן והמקסים על עשייתם  "מנהלת ביה, ברכותיי ליפעת מנשקו 

. החינוכית המבורכת בכל ימות השנה ובימי קורונה אלה בפרט



.ברהט" אלסאלם" ביקור בבית הספר 

ר הסניף וממונה על המגזר הבדואי בסניף "סגן יו, אלקרינאויביקרתי יחד עם מר מוחמד 

סיירנו בבי״ס מטופח ויפה עם צוות מורים נמרץ בניהולו של  . בעיר רהט" אלסאלם"בבי״ס 

י הסתדרות המורים  "המטופלים בתקופה זו עהנואיםסיפרנו על . אלקרינאויאיברהיםמר 

לית על עבודתם המאומצת  "הודינו למורים בשם המזכ. לית"ועל ההישגים של המזכ

על מאבקה הנחוש למען עובדי  , לית "המזכ, המורים ביקשו להודות ליפה בן דויד. והברוכה

ולצוות המורים על אלקרינאויאיברהיםמר , ס"תודה למנהל ביה. ההוראה ועל הישגיה

קבלת הפנים הלבבית



.ברהט" אלסאלם" ביקור באשכול גני ילדים

ר  וממונה על  "סגן יו, אלקרינאוייחד עם מר מוחמד , ביקור מרגש באשכול גנים בעיר רהט

.במגזר הבדואי בסניףה"עו

וופאאלקרינאויולגננות עביר " אלסלאם"מנהלת אשכול גני ,זינב אבו סיאם ' תודה לגב

לית וענת "המזכ, הודינו לגננות על עשייתן החינוכית המבורכת בשם יפה בן דויד. אלקרינאוי

.ר המחלקה לגננות בהסתדרות המורים"יו, דדון



.שבע-בבאר" אשכול"ביקור בבית הספר 

, התפעלתי מפינות ההפעלה המטופחות, סמדר פרץ, ס"ס יחד עם מנהלת ביה"סיירתי בביה

נפגשתי אישית עם כל אחד ממורי  . ומהעשייה החינוכית המבורכת, מהכיתות האסתטיות

המאותגרת והברוכה בכלל ובימים אלה , א מהם על עבודתו המאומצת"הודיתי לכ, ס"ביה

.  כאות הוקרה והערכה הענקתי שי אישי סמלי לכל מורה בשם הסתדרות המורים. בפרט

! כחיישר 

. ס ולצוות המורים על קבלת הפנים החמה והלבבית "מנהלת ביה, תודתי לסמדר פרץ



.שבע-בבאר" יובלים"ביקור בבית הספר 

רויטל  , ס"פגשתי ושוחחתי עם מספר מורות החדר המורים ואחר כך סיירתי עם מנהלת ביה

,  פגשתי את המורות בכיתות. בפינות המטופחות והאסתטיות, ס "ברחבי ביה, מור חיים

בירכתי והודיתי לכל אחת מהן על עבודתה הברוכה והענקתי להן שי אישי סמלי כאות  

.הוקרה והערכה בשם הסתדרות המורים



.שבע-בבאר" עם-נתיבי"ביקור בבית הספר 

ד"ס הממ"ברגשי הוקרה והערכה למנהלת אורלי אושרי ולצוות המורים המסור בביה

. ש על עבודתם החינוכית הברוכה בכלל ובתקופה זו בפרט"בב" נתיבי עם" 

! יישר כוח



https://www.itu.org.il/branches/
https://www.itu.org.il/forums/
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%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.ashmoret-itu.co.il/index_popup.aspx
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%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99/
https://www.itu.org.il/


פרישה לגמלאות

יעוץ לקראת פרישה❖

מומלץ להגיע להיוועצות בסניף -א "ל תשפ"עובדי הוראה המעוניינים לפרוש בסוף שנה

.בתיאום פגישה מראש

מתבקשים להעביר אלינו העתק  -ב"לכאעובדי הוראה שהגישו בקשת פרישה מקוונת 

.מהבקשה המקוונת

המשך חברות גמלאים בהסתדרות המורים❖

ף"תשל "ברצוני להזכיר לכל עובדי ההוראה אשר פרשו לגמלאות בסוף שנה

שעל מנת להמשיך את חברותם בהסתדרות המורים  , או בתחילת שנה זו

.  ת/בקשת המשך חברות כגמלאיעליהם למלא את הטופס  

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

rishum@morim.org.ilל "את המסמכים ניתן לסרוק ולשלוח ישירות לדוא

:  או בדואר ישראל לפי הכתובת

מחלקת רישום-הסתדרות המורים 

8רחוב בן סרוק 

6296912תל אביב  

https://www.itu.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/gimjoin2016.pdf
mailto:rishum@morim.org.il


א"מלגות תשפ❖

. כמדי שנה הסתדרות המורים תעניק לחבריה מלגות ללימודים ולתארים אקדמאים

ח עבור לימודי תואר "ש5,000השנה סכום המלגה  גדל משמעותית והוא עומד על 

 .עבור לימודים לתואר  שלישי₪ 2,500-ראשון ושני ו

בימים אלה נשלחו הודעות על אישור קבלת המלגה לעובדי ההוראה אשר הגישו את  

 .31.12.20-הבקשה לקבלת מלגה עד  ה

ליווי הסעות❖

.זו אחריות הרשות המקומית, מורה לא אחראי על ליווי הסעות

שנת שבתון❖

:  על המורה לדאוג לתשלום

הביטוח הלאומי . א

כספים המתקבלים מקרן ההשתלמות אינם נחשבים כהכנסה ולכן –מס הכנסה . ב

 .יש לפנות למס הכנסה לשם קבלת נקודות זיכוי במס

בחודש מרץ על המורה להודיע למעבידו על שיבה לעבודה. ג

הגשת תכניות עבודה❖

על עובדי ההוראה מוטלת חובה ואחריות להגשת תכנית עבודה שנתית בלבד ולא   

..חודשיות ושבועיותתכניות

דיווח שעות פרטניות❖

.                              אין לדווח על שעה פרטנית בשונה מדיווח על שעה פרונטלית רגילה

. או כל תוכנה בה משתמש המורהסקולנט/  סקולי/ סנט"במנבהדיווח יתבצע 

 .שמות תלמידים ונושא השיעור בלבד: הדיווח יכלול



ב"שעות תפקיד למורים בחטה❖

יוקצו שעות תפקיד משעות פרונטליות ומהשעות , כיתות ומעלה4של –רכזי שכבה ❖

 .מספר הכיתות בשכבה ולא יותר משש שעות שבועיות  xשעות5הפרטניות 

–יוקצו שעות תפקיד מהשעות הפרונטליות -רכזי חינוך חברתי ❖

 .ב"מספר הכיתות בחט xשעות שבועיות4

 .הקצאת שעה אחת במקום שעת הוראה פרונטלית כשעת תפקיד-רכזי מקצוע ❖

.שעות שבועיות בפועל בכיתות12כל בעל תפקיד במשרה מלאה חייב להורות ❖

מילוי טפסים–גננות שילוב ❖

לאחר פניות הנוגעות לדרישת מפקחות משרד החינוך מאת ציבור הגננות למלא שלל  ❖

מבקשת לחדד , ר המחלקה לגננות"יו, דדוןענת , של טפסים עבור ילדי השילוב בגן

.ואותו בלבד6.1כי הטופס היחידי אותו הגננות אמורות למלא הוא טופס 

אל בתיהם של תלמידים ה"עוהסתדרות המורים מתנגדת בתוקף ליציאה של , כמו כן❖

במיוחד בעת הזו ולכן אנו מנחים אתכן שלא לגשת לבית התלמיד ולהחתים את הוריו  

.על הטפסים



.  שעות השתלמות120יש לצבור , חודשים30ן"הפז: 3-2קידום לדרגות ❖

.  שעות השתלמות180יש לצבור , שנים3ן"הפז: 6-5-4קידום לדרגות ❖

.  שעות השתלמות210יש לצבור , שנים4ן"הפז: 9-8-7קידום לדרגות ❖

.  שעות בלבד60ניתן להעביר מדרגה לדרגה ❖

.  שעות בלבד30ניתן להעביר משנה לשנה ❖

, שעות מתוכן ייחשבו לאותה שנה60–שעות בשנה 90ניתן ללמוד מקסימום ❖

. שעות יעברו לשנה  הבאה30-ו

, במהלך כל שנות הקריירה בהוראה יש אפשרות לחרוג מעקרון הרצף בתהליך הלמידה❖

.  כל פעם בדרגה אחרת ולא שנתיים ברצף–שלוש פעמים בלבד  

. ת כדי להעלות בין הדרגות/יש צורך בהערכה מעצבת על ידי המנהל❖

,  בהפסקה, בשיעור פרטני, הערכה יכולה להתבצע בצפייה  בשיעור

.הורים, ישיבות עם מורים

.  מורה חדש חייב בהשתלמות של מורים חדשים: מורה מתמחה❖

כל השתלמות  . אין לעשות השתלמויות למעט ההשתלמות הבית ספרית' בשנת סטאז❖

.                                                    אחרת לא תיחשב

.  נחשבת לוותק ולקביעות בלבד–' שנת סטאז❖

. חודשים לפחות6ייחשב לעובד הוראה שעבד לפחות בשליש משרה ובמשך ' הסטאג❖



הריון ולידה❖

.ת בית הספר בחודש החמישי להריונה/עובדת הוראה חייבת להודיע למנהל❖

שבועות15עובדת זכאית לחופשת לידה בת חוק עבודת נשים קובע כי ❖

.שבגינה היא זכאית לדמי  לידה מהמוסד לביטוח לאומי

הארכת חופשת לידה❖

שבועות נוספים ללא תשלום על פי חוק  11-ניתן להאריך את חופשת הלידה ב❖

בגין תקופה זו העובדת אינה זכאית לדמי ,  עבודת נשים ועד לשנה לאחר הלידה

.לידה מהמוסד לביטוח לאומי

יום לפני סיום חופשת הלידה על שובה לעבודה 14עובדת הוראה חייבת להודיע ❖

. או על רצונה להמשיך בחופשה ללא תשלום

תקופת הארכת חופשת הלידה תיחשב כתקופת עבודה לעניין צבירת הזכויות  ❖

ימי  , פיצויי פיטורין, ם לצורך עלייה בדרגה"עלייה בדרגה ופז:  התלויות בוותק

.הבראה ומענק יובלקצובת, מחלה, חופשה

שעות הנקה❖

,  משרה ומעלה%90 עובדת הוראה לאחר חופשת לידה אשר היקף העסקתה הוא ❖

(  שבועות26–15)חודשים ממועד תום חופשת הלידה על פי חוק 4זכאית במשך 

.שעות שהייה שבועיות מבלי שיופחת שכרה או משרתה4להפחתה של 

על מנת  , מורה בהריון יכולה לבקש לשבץ לה את שעות השהייה כשעות קצה❖

.  שתוכל ליהנות מהטבה זו



:31.3.21עד  1.3.21ת הינו מיום "מועד הגשת בקשות לחל

ת לצורך יציאה לשבתון"חל.1

33.33%ת "חל-יציאה לחצי שנת שבתון.2

המלאת"החללא נכלל במניין -משרה1/3-פחות מ-ת חלקי  "חל.3

שנים3ת מלא ברציפות עד "ניתן לקבל אישור לחל-ת מלא"חל.4

(ת לצורך יציאה לשבתון"כולל חל)

החל  יודיעת לצורך יציאה לשבתון "חלקי או בחל/ת מלא"החוזר לעבודה לאחר חלה"עו❖

ובתקשורת  בדואר רשום,אדם במחוזלכח, 31.3.2021ולא יאוחר מיום 1.3.2021מיום 

(.נא לשמור עותק מהודעתו כאמור. )מקוונת על שובו לעבודה

.אי הודעה במועד עלולה להיחשב כזניחת מקום העבודה

א "ל תשפ"על חזרתו לעבודה לקראת שנה2021ומודיע במרס ת"ששהה בחלה"עו❖

.המעסיק מחויב לשבצו בעבודה במלוא היקף משרתו הקבוע

.ת"בטרם יציאתו לחלבאותו מקום עבודתו הקודםחובה לשבצואין

.מקום עבודתו והיקף משרתו שמור, בתוןת לצורך ש"היוצא לחלה"עו, לעומת זאת

שמסיים את שנת השבתון ידאג לקבל אישור מקרן ההשתלמות המאשר את סיום  ה"עו❖

אישור זה מקנה לו. אדם במחוז את האישור מהקרןלכחלימודיו והתחייבויותיו ויעביר

.הן את הזכות לקידום בוותק והן את הזכות לפנסיה בגין אותה שנה בו שהה בשבתון

, משרה בפועל לאורך כל השנה1/3ח קרן ההשתלמות ועבד "ת ע"ששהה בחלה"עו❖

.לצורך קידום בדרגהמ"כפזתוכר לותקשנה זו בנוסף 

.מהיקף משרתו66%הנמצא בחצי שבתון רשאי לעבוד בהיקף משרה עד ה"עו❖

33.33%ת להיקף משרה של "כל שעליו לעשות הוא להגיש בקשה לחל



בקשת העברה ממחוז למחוז 1.

באתר משרד ( באמצעות המחשב)המבקש העברה עליו למלא טופס מקוון ה"עו❖

תשובה על אישור בקשתו להעברה  ה"עוכ מקבל "בד, 2021החינוך בחודש מרץ 

לבדוק אפשרות שיבוצו  05.08.2021עומדת הזכות עד לתאריך ה"לעו. מסויגת

במידה ולא מצא בכוחות עצמו ובעזרת הפיקוח עבודה במחוז  . במחוז המבוקש

כל  , רשאי הוא לבטל את בקשת העברה ולחזור למקום עבודתו הקיים, המבוקש

.מועד אחרון לשמירת מקום עבודתו האחרון, 05.08.2021זאת עד לתאריך 

להעברה ממחוז הפולט 5.8.21אם לא הודיע על ביטול בקשתו עד לתאריך 

.  עובד ההוראה  ישתייך למחוז הקולט המבוקש, למחוז הקולט

חלה החובה להיות בקשר עם פיקוח המחוז הקולט לצורך שיבוצו  ה"עועל ❖

שקיבל אישור  ה"לעובשיקולי המחוז לשיבוץ תינתן עדיפות , יובהר כי.  בעבודה

.חדשה"עוהעברה מסויגת על פני כל 

עליו להגיש בקשת , לא ישובץ לעבודה במחוז המבוקש1.9.2021במידה ובתאריך ❖

ל "ת לשנה"ב ועל המחוז הפולט לאשר לו חל"ל תשפ"לט לשנההפות מהמחוז "חל

(.ב"תשפ)זו 

ת מהמחוז הקולט  "ג אם לא שובץ בעבודה זכאי לקבל חל"ל תשפ"לקראת שנה

ט לשבצו בעבודה בהיקף משרתו הקולד חייב המחוז "ל תשפ"ולקראת שנה

.הקבועה

תקף לאותה תקופה  ת"החלאישור , ב"ל תשפ"במידה וישובץ לעבודה במהלך שנה

.שלא עבד וזאת  על מנת לשמר את רצף זכויותיו בעבודתו במקרה הצורך



31.3.20עד 1.3.20מיום ( מיישוב ליישוב)העברה בתוך המחוז . 2

בתנאי שהעברה  ,  להגיש בקשת העברה בתוך המחוז מיישוב אחד לאחרה"עועל ❖

מקום עבודתו  05.08.21עד תאריך . המבוקשת הינה ליישוב המשתייך לאותו המחוז

.הקודם שמור לו

להיות בקשר עם הפיקוח של  ה"עועל , 05.08.21דהיינו לאחר , לאחר מועד זה 

.אין חובה לשמירת מקום עבודתו הקודם. המוסד החדש

ת על כל תקופת אי שיבוצו בעבודה על כל היקף משרתו וזאת עד  "יש לדאוג לחל

בכדי לשמור על רצף , או אי שיבוצו במלוא היקף משרתו הקבוע/לשיבוצו בעבודה ו

.זכויותיו

ס"ס לביה"מביה, העברה בתוך המחוז ובאותו יישוב.   3

במידה ולא קיבל אישור  . להיות בקשר עם המפקח של שני בתי הספרה"עועל ❖

על ביטול  05.08.21עליו להודיע עד ליום , הקולט/ס המבוקש"להעברתו לביה

.הקודם( הפולט)הבקשה ולחזור למקום עבודתו 



נעדר בשל חובת בידודה"לעוהסדר תשלום ❖

פורסם חוק המסדיר את התשלום לעובד ההוראה הנעדר מעבודתו משום  19.11.2020ביום ❖

ועד ליום 29.10.2020הוראות החוק יחולו החל מיום  .שחלה עליו חובת הבידוד

31.3.2021.

סוכם עם משרד החינוך כי עובד הוראה אשר שהה בבידוד ולא לימד מרחוק וחויב  , כמו כן❖
.יתרת הימים תוחזר לו–ימי מחלה 4–ביותר מ 

:להלן הוראות ותנאי ההסדרה 

התנאים לתשלום שכר לעובד השוהה בבידוד. א

י חוק הבידוד ככל שמתקיימים לגביו כל  "עובד השוהה בבידוד יהיה זכאי לתשלום שכר עפ❖

.למעט מי שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת, התנאים הבאים

העובד נעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד או משום שהוא שוהה בבידוד בשל  ❖

.חובת בידוד שחלה על ילדיו

:אשר מתקיימים בו אחד מהתנאים הבאים, של עובד" ילד"לעניין 

.שנים16טרם מלאו לו  1 .

היעדרות בשל )בהתאם לחוק דמי מחלה , הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי 2 .

.1993–ג"התשנ( מחלת ילד

.לרבות ילד כאמור השוהה אצל עובד שהוא הורה במשפחת אומנה 3.

.העובד מסר דיווח למשרד הבריאות לפי צו בידוד בית והמציא למעסיקו העתק מהדיווח❖

.העובד שהה בבידוד לפי צו בידוד בית❖

.העובד אינו חולה כהגדרתו בצו בריאות העם❖



(י חוק הבידוד"תנאי לתשלום עפ)למשרד הבריאות לפי צו בידוד בית הדיווח חובת . ב

זכאות העובד לתשלום בהתאם לחוק הבידוד מותנית בדיווח על בידוד למשרד הבריאות לפי צו ❖

כל עוד לא . ת בית הספר וסריקתו למערכת הדיווח/בריאות העם והמצאת העתק מהדיווח למנהל

תיחשב היעדרות זו כבידוד  , אשר יסרוק אותו למערכת הדיווח, ת/ימציא העובד את הדיווח למנהל

.שלא דווח למשרד הבריאות

על מנת להיות זכאי  , ימים לאחר מועד כניסתו לבידוד-4על העובד לדווח למשרד הבריאות עד ל ❖

ככל שהעובד דיווח לאחר ארבעה ימים או יותר ממועד כניסתו . לכל התשלום עבור ימי הבידוד

מועד תחילת תשלום דמי בידוד יחל ארבעה ימים לפני המועד שבו דיווח העובד למשרד  –לבידוד 

.הבריאות

עובד שנדרש לשהות בבידוד במשך חמישה ימים ודיווח למשרד הבריאות רק ביום החמישי : לדוגמא

שאינה  , יקבל דמי בידוד על ארבעה ימים בלבד ויום הבידוד הנוסף ייחשב להיעדרות, של הבידוד

.מזכה בשכר

עובד השוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו מחויב לדווח אף הוא למשרד הבריאות על ❖

.כניסתו לבידוד לפי צו בריאות העם

השכר בתקופת הבידוד. ג

לעובד העומד בתנאים כאמור לעיל ישולם שכר במשך כל תקופת הבידוד כאשר עד ארבע ימים  ❖

 .’מתוכם יהיו על חשבון ימי מחלה כמפורט להלן בסעיף ד

הפחתת ימי מחלה בגין תקופת הבידוד. ד

.במסך היעדרויות במערכת אופקית" בבידודה"עו"–2040דיווח הבידוד יהיה בקוד היעדרות ❖

לא  )ימי מחלה מימי העבודה שלו 4לעובד יופחתו עד . יש לדווח על כל ימי הבידוד במערכת הדיווח❖

.(דמי בידוד)בכל התקופה יקבל העובד שכר כרגיל (. שבת וימי חג, כולל יום חופשי

.יופחתו ימי מחלה עתידיים–לעובד שלא נותרו ימי מחלה ❖

הועבד פטור מהחוב ולא תהיה  –עובד שסיים העסקתו כשהוא בחוב ימי מחלה כלפי המעסיק ❖

.דרישה מצד המעסיק להחזיר את התשלום על ימי המחלה

ימי הבידוד החל –או יותר ממועד תחילת הבידוד ימים 4עובד שדיווח למשרד הבריאות לאחר❖

בגין  . 1094ידווחו בקוד היעדרות , ימים טרם הודעתו למשרד הבריאות4ממועד כניסתו לבידוד ועל 

.2' כמפורט לעיל בסעיף ב, ימים אלו העובד לא יהיה זכאי לתשלום שכר



עבודה מהבית בתקופת הבידוד. ה

עובד בידוד אשר מבקש לעבוד מהבית בתקופת הבידוד ומנהל המוסד אישר את עבודתו  ❖
.במקרה זה לא יופחתו לו ימי מחלה. יכול לעשות כן–בהתאם לצרכי בית הספר , מהבית

4יופחתו לו מקסימום –אם עובד שהה מספר ימים בבידוד ומתוכם עבד רק חלק מהימים ❖
4ימים בבידוד מתוכם עבד 6עובד שהה : לדוגמא, ימי מחלה ובשאר הימים יקבל שכר מלא

.ימי מחלה בלבד2יופחתו לו –ימים 

.לא עבד מהביתרק בימים בהם העובד2040ימי הבידוד יהיה בקוד היעדרות דיווח❖

בידוד  "–1082ימים בהם העובד שהה בבידוד ועבד מהבית יהיה בקוד היעדרות דיווח❖
. "עבודה מהבית

עובד השוהה בבידוד בשל שהיית ילדו בבידוד. ו

,  מחויב לדווח על עצמו למשרד הבריאות–עובד השוהה בבידוד בשל שהיית ילדו בבידוד ❖
זכאותו לשכר והפחתת ימי המחלה יהיו כפי המפורט לעיל . 'ו ב' כמפורט לעיל בסעיפים א

.'ראה לעיל בסעיף א" ילד"לעניין הגדרת . ' ה-ו' ד', בסעיפים ג

עובד השוהה בבידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת. ז

לא יהא זכאי לתשלום דמי בידוד ולא יופחתו לעובד ימי  –אם העובד שב מנסיעה פרטית ❖
.אלא תדווח לו היעדרות לא מוצדקת אשר אינה מזכה בשכר, מחלה במהלך תקופת הבידוד

ללא הוראה )בידוד –ל "השב מחוה"עו–1092דיווח ימי הבידוד יהיה בקוד היעדרות ❖
.(מרחוק

העובד זכאי לתשלום דמי בידוד מהיום  –אם העובד חזר מנסיעה בשליחות משרד החינוך ❖
.לעובד לא ירדו ימי מחלה במהלך תקופת הבידוד, (כלומר שכר רגיל)הראשון 

רצופיםבידודים. ח

דיווח  . תיחשב כל התקופה כתקופה אחת–רצופים בידודיםעובד אשר נכנס למספר ❖
.כמפורט לעיל, תקופה זו יהיה בהתאמה לסוגי הבידוד וקוד הדיווח המתאים לו

עובד שחלה בתקופת הבידוד. ט

.החל מהיום הראשון למחלתו לא יחול עליו חוק הבידוד–עובד שחלה בתקופת הבידוד ❖
.עובד זה ייחשב כעובד חולה ויחולו עליו כללי התשלום החלים על עובד השוהה במחלה



https://www.itu.org.il/wp-content/uploads/2020/07/amuta052020close.pdf
https://www.itu.org.il/wp-content/uploads/2020/07/amuta052020close.pdf


.לסיוע בהתמודדות עם קשיים ואתגרים" מודעות"מוקד 

19:30-15:30בשעות , פועל גם במהלך הסגר

1-700-700-158-בטלפון 

"מוקד מודעות"לחצו על התמונה או כאן לצפייה בסרטון 

https://www.youtube.com/watch?v=H1YD0TrSUGs&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=H1YD0TrSUGs&feature=emb_imp_woyt


אשמורת
עודvכרטיס חבר 

סיכו  שנה של אשמורת

https://www.facebook.com/398825520472769/posts/133424184693

1127/?sfnsn=wa

https://www.facebook.com/398825520472769/posts/1334241846931127/?sfnsn=wa
https://www.facebook.com/398825520472769/posts/1334241846931127/?sfnsn=wa


:כתובת סניף באר שבע

84420באר שבע 97הרצל 

:טלפונים

08-6279128

08-6278251

08-6273908פקס 

:מייל

beer7@morim.org.il

:הסניף פתוח בימים

8:30-14:00:  'ה', ג', א
8:30-18:00:'    ד', ב

קבלת קהל אצל הנציגים לייעוץ 
:ובירור זכויות

, 16:00-18:00' ד, בימים ב
.בתיאום מראש

:בעלי תפקידים בסניף באר שבע

-ר אליעזר וינוגרד"ד

ר הסניף"לית ויו"סגן המזכ

052-3600744

-אורי רחמים

ד"ר ורכז החינוך הממ"מ יו"מ

050-7436173

-אילן עמר

ר וממונה על החינוך העל יסודי"סגן יו

050-7701525

-אלקרנאוימוחמד 

ר וממונה על החינוך במגזר הבדואי"סגן יו

050-8213127

-אלקיעןאבו כאמל

ר ורכז החינוך במגזר הבדואי"סגן יו

052-8840742

-סימה בן כנען

ר תא הגמלאים"יו

050-2217040

רותם בשן

ר תא הגננות"יו

054-4287472

mailto:beer7@morim.org.il

