
 המרכז הארצי לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה בית יציב   – הנחיות חזרה לשגרה 

 

 יקרים שלום רב,  ות /משתלמים 

במסגרתה ייערכו  ירה,  המרכז הארצי לפיתוח מקצועי של עו"ה בבית יציב חוזר באופן הדרגתי לפעילות סד

 השתלמויות עבור כלל עובדי ההוראה הפוקדים אותו מדי שנה.

 בשגרת קורונה:  ילות ההנחיות והמתווה החדש לפעלהלן 

 לפעול על פי ההנחיות של משרד הבריאות.   המחייב, תו סגול. בית יציב הינו ארגון בעל  1

 הבאות: . המתחם כולו ערוך לקבלת קהל על פי ההנחיות 2

 יש למלא בטרם ההגעה לבית יציב. מצורף פורמט בסיום המסמך.  – * הצהרת בריאות 

 ביום ההגעה ע"י השומר. מתבצעת  –* מדידת חום 

 ובשאר הימים מתבצעת ע"י צוות המרכז להשתלמויות המורים.   

 חובת לבישת מסיכת פנים במרחבים הציבוריים.  – * חבישת מסיכה 

מטר זה   2חל איסור להתקהל במרחבים השונים. יש להקפיד על שמירת מרחק של   –* שמירת מרחק 

 מזה.

מספר   תבוצע בשולחן אישי וקבוע לכל לומד.  למידה   -ההשתלמות   במסגרת  ת מרחק על שמירהקפדה  

לומדים תתאפשר רק בכיתות גדולות יותר.   30-40על פי גודלה. למידה של   15-20לומדים בכל כיתה בין 

 מו כן, לינה תיעשה בחדרים נפרדים, חדר לכל משתלם. כ

יטוי במתחם הכיתות ובמרחב הציבורי לשימוש הקהל  עמדות ח   במתחם בית יציב פרוסות – * עמדות חיטוי 

 הרחב. 

יתנהל ע"פ הנחיות משרד הבריאות. ישמר מרחק מוגדר בין השולחנות, הגשה  חדר האוכל  – הסעדה  *

 לשולחנות וצוות המטבח יעמוד בכל הנהלים. 

 המקום עבר חיטוי יסודי. כמו כן, ישנה הקפדה יתרה בנושא מטעם צוות הניקיון של בית יציב.  – * ניקיון 

 . מתווה לקיום השתלמויות: 3

 פורמט ההשתלמויות החדש הינו באחת מהאופציות הבאות: 

הלמידה תתבצע בבית יציב בצורה פרונטלית לאורך שלושה ימים   –  השתלמות של שלושה ימי למידה •

 על פי הנהלים המוכרים. 

למידה מקוונת. הלמידה   , שלישיהיום ביומיים למידה פרונטלית בבית יציב ו  –  היברידיתהשתלמות  •

 סינכרונית בתיאום מול אחראי הקבוצה. - המקוונת יכולה להיות סינכרונית או א

 

 ויינתן מענה טכני הולם.  2 -, הקבוצה תחלוק ל משתלמים 30-מהגדולות במידה ומדובר בקבוצות  -

 



 

 ₪ כבעבר.  330בפורמט של שלושה ימי למידה העלות תישאר   –. עלות ההשתלמות 4

 ₪ עבור ימי הלמידה בפועל בבית יציב.  220בעבור יומיים העלות תהיה 

 

בנוכחות במפגשי ההשתלמות  מותנים  –התנאים לקבלת הגמול כבעבר   –קבלת גמול השתלמות .  5

בהשתלמות הכוללת יום למידה מקוון, תתאפשר השלמת הלמידה המקוונת והגשת   ובהגשת מטלה.

 מטלת ההשתלמות עד חודש ממועד ההשתלמות בפועל בבית יציב. 

 שעות במלואן לכל העומד/ת בתנאי הזכאות.  30בשני המקרים יינתן גמול של  

 

   יש לבצע רישום ראשוני להשתלמות דרך אחראי קבוצה.  – . רישום להשתלמות 6

 לאחר מכן, יפתח רישום ממוחשב כבעבר )יועבר דרך אחראי הקבוצה(.  

 עד שבוע לפני מועד תחילת ההשתלמות. אחרת, יגבה חיוב מלא.   -זמן ביטול רישום 

 

 . נקבעו מראשתעריפי השכר שללא שינוי, על פי הנחיות    –. תשלום מרצים 7

 

 הרישום להשתלמויות עבור שנת הלימודים הבאה בעיצומו!  – . שריון מועדים לשנת הלימודים הבאה 8

 על כל המעוניין, להקדים ולשריין מקום מול צוות מרכז המורים. 

 

 

משתלמים יקרים, אנו מודעים לאתגרים הרבים שתקופה זו הביאה עימה ועל כן, אנו עושים את המירב  

 ים את עצמנו לכל קבוצה ולהתגמש בהתאם לצורך. כדי להתא

לפיתוח מקצועי בשיח משותף עם  מרכז ההתכנית הפדגוגית והאדמיניסטרטיבית תיבנה בתאום מול צוות 

 תוך שימת דגש על שביעות רצון מירבית ומיטבית עבור כולם. אחראי הקבוצה 

 

 

 בברכת חזרה מהירה לשגרה  

 , ובריאות איתנה

 

 צוות המרכז לפיתוח מקצועי של עו"ה 

 בית יציב. 

 

 

  



 הצהרת בריאות

 

 שם המשתלם:  

 ת"ז: 

 תאריך: 

 

 מעלות צלזיוס בשבוע האחרון   38אני מצהיר בזאת כי חום גופי אינו עולה על 

כמו כן, לא הייתי במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים ואני מצהיר על היעדר שיעול והיעדר קושי  

 בנשימה. 

 

 

 

 

 

 

 חתימה:    

   


