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 כ"ה סיון תש"ף

 דף מידע למשתלם

 

                    !שלום רבמשתלם יקר 

 בשגרת קורונה. ת עבור המשתלמים במרכז הארצי לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה בבית יציבדף מידע והנחיומצ"ב 

 הפועל על פי הנחיות משרד הבריאות. תו סגולבית יציב הינו ארגון בעל 

 

להשלמת תהליך עם הגעתכם, תופנו  .לכלל הרפורמותשעות גמול המוכרות  30השתלמות בבית יציב מקנה  - גמול •
   .בעמדת המחשבים בסמוך למשרדי המרכז הרישום

 בעמידה בשני התנאים הבאים:הגמול מותנה               

 חובת נוכחות מלאה בכל אחת מיחידות ההוראה. אין אישורי היעדרות. -נוכחות .1

 במסגרת ההשתלמות והינה אישית בלבד.  ומוגשת המטלה ניתנת –מטלת השתלמות  .2

 
 משתלם שלא יגיש מטלה או לחילופין נוכחותו תהיה חסרה, לא יהיה זכאי לגמול!

 

ויום שלישי בבית יציב עבור יומיים למידה ₪.  330 והינשל שלושה ימי למידה פרונטליים דמי רישום להשתלמות  - עלות •
שנשלח על ידי אחראי הקבוצה כחודש לפני  בצע מראש באמצעות טופס מקווןתהרישום מ₪.  220מקוון העלות הינה 

 . מועד פתיחת ההשתלמות
קבלה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני באופן אוטומטי לאחר  התשלום מתבצע באשראי בלבד באתר מאובטח.

 השלמת הליך הרישום, ותהווה אסמכתא לרישום תקין ותשלום.
 העלות אינה פונקציה של לינה, והינה קבועה בין אם בוחרים ללון במקום ובין אם לא. 

 
 .מחויב בתשלום מלאכל השוהה בבית יציב בין אם מפקח/מדריך ולו לחלק מההשתלמות,              

 

ההסעדה תעשה בחדר האוכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות הכוללות : מרחק מתאים בין השולחנות  – תנאי אירוח •
 והגשה לשולחן.

 במקרים המצריכים הכשר מיוחד יש לעדכן את צוות המרכז מראש.
 .050-2167921 -משגיח כשרות: יעקב 

 
מול אחראי  שיבוץ נעשה בעת ההגעהמשתלם על פי הנחיות משרד הבריאות. הבמתכונת של חדר לכל  הינה לינהה

 . קבלת החדרים מתבצעת לאחר ארוחת הצהריים. הקבוצה

 כל חדר מכיל מיזוג אוויר, מקרר, טלוויזיה וקומקום חשמלי.

 ביום האחרון להשתלמות. את המפתחות יש להחזיר לקבלה. 08:00פינוי חדרים  ייעשה עד השעה 

 ₪. 40דמי שכפול בסך  החזרת מפתח תגרור חיוב שלאי 

 

 שעות פעילות הקבלה הינן: –קבלה  •
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 07:00-19:45 :  ד-בימים א

 07:00-17:45 :        ביום ה

 08-6277444במספר: 

 

 .08-6252657מעבר לשעות הפעילות ניתן ליצור קשר עם עמדת הביטחון במספר: 

 

 במתחם קיימת רשת אלחוטית.  –רשת אלחוטית  •

 wifi_freeשם המשתמש: 

 ללא סיסמא.

 משרד בעת ההגעה.ב . פרטיםשימוש בבריכה הינו בעונת הרחצה בלבדה –בריכה  •

 במתחם בית יציב קיימים שלושה מרחבים מוגנים: -מרחבים מוגנים  •

השני בבניין "תמר" מול עמדת השומר ) ירידה הראשון נמצא בבניין "שדות ולב" מימין לקפיטריה ) ירידה למדרגות (, 

 בבניין בחדש מול הקבלה. 27למדרגות (, השלישי בכיתה 

 

₪ ליום. כמו כן, ישנה חניה חופשית  30על סך  החניה במתחם בית יציב שייכת לפארק קרסו ועל כן הינה בתשלום: חניה •

 ללא תשלום בסמוך לבית העלמין שמאחורי בית יציב. 

 

 איך מגיעים?

 שבע ליד פיקוד דרום(.-. באר שבע. ) בעיר העתיקה של באר79כתובתנו: בית יציב, רח' העצמאות 

   3010:נא להגיע למרכז  לא יאוחר משעה: 

 

                              לבאים בתחבורה ציבורית:                                                                                                       

 ניתן לבדוק מול אגד, מטרופולין או רכבת ישראל. )ירידה בתחנה מרכזית באר שבע/ ב"ש מרכז(.

  ן להגיע במונית או באוטובוס של חברת מטרודן.מתחנה מרכזית נית

 

 או בכיתות. דברי ערך שהושארו בחדריםעל אין ההנהלה אחראית 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 הארצי לפיתוח מקצועי של עו"ה בית יציב.צוות המרכז 


