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יש לך חברים, יש לך ביטחון

בהסתדרות המורים חברים 
כ-137,000 עובדי הוראה והיא 

האיגוד המקצועי הגדול בישראל. 
עצמה זו מאפשרת לנו להשיג בעבור 

חברינו הטבות רבות ומשמעותיות 
משמשיגים איגודים אחרים.
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מרכז הסתדרות המורים

מרכז המורים ו-28 הסניפים ברחבי הארץ מטפלים בעובדי ההוראה בכל 

שלבי החינוך: גננות, חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חינוך על יסודי, מכללות 

וסמינרים, מנהלים, מפקחים, יועצים, גמלאים וכיו”ב. 

העובד  שאליו  המורים,  הסתדרות  לסניף  תחילה  לפנות  יש  עניין  בכל 

משתייך לפי מקום עבודתו. בנוסף ניתן להיעזר, לפי הצורך, במחלקות 

השונות שבמרכז המורים, למשל: האגף לאיגוד מקצועי, האגף להכשרה 

והשתלמות, האגף לארגון, האגף לתרבות ורווחה ועוד.

מרכז הסתדרות המורים והסניפים

כתובת המרכז

רח’ בן-סרוק 8, ת”א 6296912

טלפון: 03-6922911 | פקס: 03-6922928

האגף לאיגוד מקצועי

טלפון: 03-6949815 | פקס: 03-6949847

מחלקת פנסיה, טלפון: 03-6922968 | פקס: 03-6922969

חטיבת ביניים ועל יסודי, טלפון: 03-6922975

פקס: 03-6949826

www.itu.org.il :כתובת אתר האינטרנט
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חברות

הסתדרות  של  מיסודה   - והחינוך  ההוראה  לקידום  המורים  עמותת 

המורים, מקיימת מבחר פעילויות תומכות ומעשירות לקידומם המקצועי 

של עמיתיה. בין פעילויותיה: סדנאות לפיתוח ההוראה ומעמדה, כנסים 

ארציים, ימי עיון, מפגשים בגוון אחר, סיורים לימודיים, סדנאות להעצמה 

אישית, פעולות עיון ותרבות בבתי מלון ועוד.

כדי להיות עמיתים יש להיות חברים בהסתדרות המורים, לעבוד בפועל 

1/3 משרה לפחות ועל הבעלות )המעסיק( לשלם עבורכם את דמי העמית. 

העמיתים אינם משלמים שום דמי חבר לעמותה וזוכים לפעולות בעלות 

נמוכה ובסבסוד גבוה.

על מנת להצטרף יש למלא טופס להצטרפות שבאתר האינטרנט:

 www.itu.org.il

עמותת המורים

כתובת עמותת המורים

רח’ בן-סרוק 8, ת”א 6296912

טלפון: 03-6928222 | פקס: 03-6928223
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פיתוח ההוראה וקידום מקצועי
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פיתוח ההוראה וקידום מקצועי

המורים,  הסתדרות  של  הביצוע  מזרועות  אחת  היא  מקצועי  לקידום  הקרן 

ששמה לה למטרה לעודד את קידומם האישי והמקצועי של עובדי ההוראה.

הקרן לקידום מקצועי עושה זאת במגוון רחב של תחומי עשייה ושוקדת 

על פרוייקטים רבים, דוגמת:

“תפריט בית ספרי” - תוכנית לפיתוח הצוות החינוכי ולהעשרתו.

“אופק חדש” - ייעוץ וליווי למצויינות בעבודת צוות.

“בין הצלצולים” - תוכנית להתמודדות עם אלימות ולטיפוח אקלים בית 

ספרי בסביבה אינטרנטית, סדנאות לעובדי הוראה ועוד.

מּודעות

שירות מומחים - פסיכולוגים, יועצים ארגוניים ועובדים סוציאליים.

הקרן לקידום מקצועי של הסתדרות המורים מעמידה לרשות עובדי 

הוראה פעילים שירות פסיכולוגי בפריסה ארצית.

השירות נותן מענה בתחומים שלהלן:

בבית  קשיים   | מקצועית  שחיקה   | האישי-משפחתי  בתחום  קשיים 

כישורי  פיתוח   | לפרישה  הכנה  סדנאות   | החינוך  ובמערכת  הספר 

ניהול אישי | קואוצ’ינג- ערוץ ניהולי ייחודי למנהלים | אימון ממוקד 

בקבוצה קטנה, בהנחיה מקצועית.

מוקד מּודעות 

פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 19:00-16:00, בטלפון: 1-700-700-158
השירות ניתן מתוך שמירה על סודיות מוחלטת כמתחייב מחוקי האתיקה המקצועית.

הקרן לקידום מקצועי

כתובת הקרן לקידום מקצועי רח’ בן-סרוק 8, ת”א 6296912
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פיתוח ההוראה וקידום מקצועי
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כתובת בית הספר להשתלמות מורים

רח’ בן-סרוק 8, ת”א 6296912

טלפון: 03-6922922 

בית הספר המרכזי להשתלמות מורים הוא מוסד ותיק, שמטרתו להעצים 

מקיים  הספר  בית  האישית.  להתפתחותם  ולתרום  ההוראה  עובדי  את 

מוכרים  קורסים  ומציע  בפועל,  ולמורים  בשבתון  למורים  השתלמויות 

וקורסים  חדש”  “אופק  במסגרת  הנדרשת  המקצועית  להתפתחות 

להרחבת אופקים ועולמות דעת.

חיפה,  אביב,  תל  הארץ:  ברחבי  שלוחות  בשמונה  פועל  הספר  בית 

ירושלים, הצפון, נתניה, רעננה, ראשון לציון ובאר שבע.

בית הספר להשתלמות מורים



פיתוח ההוראה וקידום מקצועי
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בעלי  ומנהלים,  מורים  מקצועיים,  עובדים  ידי  על  מאויש  המידע  מרכז 

אופק  הסכם  פרטי  את  המכירים  החינוך  במערכת  עשיר  עבודה  ניסיון 

חדש. 

הסכם  ליישום  הקשורים  בנושאים  שאלות  על  עונים  המינהלת  עובדי 

שבבלוג  ובפורום  בפקס  האלקטרוני,  בדואר  בטלפון,   - חדש  אופק 

הסתדרות המורים.

מרכז המידע של מינהלת אופק חדש

טלפון: 1-700-550-043 | פקס: 03-6949857

שעות מענה טלפוני: בימים א’-ה’ בין השעות 9:30 - 12:00 

ובימים א’-ד’ גם בין השעות 19:00-15:30 

 dalia@itu.org.il :כתובת הדואר האלקטרוני לשאלות

כתובת האתר: www.itu.org.il - אופק חדש

mailto:dalia@itu.org.il
http://www.itu.org.il/


זכויותיך
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החינוך  משרד  של  הראשית  מהלשכה  מתקבלת  לעבודה  ההפניה 

בירושלים.

והתרבות  החינוך  משרד  של  המחוזיות  בלשכות  נעשה  העבודה  סידור 

)כתובות הלשכות המחוזיות בעמוד 35(.

זכויות

הפניה לעבודה

מלאים  חודשים  שישה  ובמשך  לפחות  משרה  בשליש  בהוראה  עבודה 

לפחות באותה שנת לימודים מזכה בשנת ותק.

האפשרויות  משלוש  אחת  לפי  ותק  בשנת  מזכה  מקום  במילוי  עבודה 

הבאות )באותה שנת לימודים(:

1. עבודה בפועל במשך שישה חודשים מלאים, לפי שכר חודשי, בהיקף 

1/3 משרה לפחות )לא כולל חופשת קיץ(.

2. 150 ימי עבודה בהיקף ממוצע של מחצית המשרה לפחות.

3. עבודה של 375 שעות בפועל בשנת לימודים אחת )בכל אחת משנות 

עבודתו בעבר( עפ”י שכר שעות או לפי משכורת חודשית, בגבולות של 

עד משרה מלאה אחת בגני ילדים, בבתי ספר יסודיים ובחינוך מבוגרים, 

או 300 שעות עבודה בבתי ספר על יסודיים, סמינרים ומכללות.

לצורך עניין זה 100 שעות עבודה בחודש יחושבו כמשרה מלאה.

ותק לעובד הוראה מן המניין
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זכויות

עובדי הוראה מוסמכים ואקדמאים מגיעים לקביעות כעבור שתי שנות 

רשאי  המעסיק  השלישית(.  עבודתם  לשנת  )בהיכנסם  רצופות  עבודה 

להאריך את תקופת הניסיון לשנה שלישית. הארכה לשנת ניסיון רביעית 

מוסמכים,  שאינם  הוראה,  עובדי  המורים.  הסתדרות  הסכמת  מחייבת 

על  הודעה  קיבלו  לא  אם  עבודה  שנות  ארבע  אחרי  לקביעות  מגיעים 

הארכת הניסיון לשנה נוספת.

קביעות

השכר משולם לפי ההשכלה, הוותק והתפקיד, ועל פי חלקיות המשרה.

נוסף על כך זכאי עובד ההוראה לתשלומים כגון:

• טלפון 

• נסיעות לעבודה ובחזרה- לפי תעריפי תחבורה ציבורית או 

“חופשי חודשי”   

• הבראה- פעם בשנה בחודש יוני, לפי הוותק בהוראה

• ביגוד- פעם בשנה בחודש יולי , לפי הוותק בהוראה

 • חופשת קיץ- 60 יום לעובד הוראה, שעבד כל השנה )בבית ספר יסודי 

   או בגן ילדים(.

   70 יום לעובד הוראה, שעבד כל השנה )בחטיבת הביניים ו/או 

   בחטיבה העליונה(

מי שעבד רק בחלק מהשנה, מקבל את ההטבות יחסית לתקופת עבודתו.

מבנה השכר
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בתשלום  מחלה  חופשת  ימי  ל-30  הוראה  עובד  זכאי  השנה  במהלך 

הניתנים לצבירה ללא הגבלה, או לשלושה ימים בכל חודש עבודה אם 

אינה  הקיץ  )חופשת  רפואית  תעודה  להמציא  חובה  משנה.  פחות  עבד 

נחשבת(. 

חופשת מחלה

עובדת הוראה חייבת להודיע על הריונה בכתב למנהל בית הספר בחודש 

החמישי להריונה.

 10 שעבדה  למי  שבועות(   14( יום   98 הוא  בשכר  הלידה  חופשת  משך 

חודשים לפחות טרם הלידה, והיא משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

הריון ולידה

בשכר  יומיים  נישואיו:  לרגל  חופשה  ימי  לשישה  זכאי  הוראה  עובד 

וארבעה ימים ללא שכר.

חופשת נישואין

זכויות
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מורה שהיקף משרתה אינו פחות מ-79%, והיא אם לילד/ים עד גיל 14, 

זכאית לעבוד לפי שבוע עבודה של מורות אימהות. מספר שעות עבודתה 

יהא נמוך מזה של מורה שאינה אם, אולם משכורתה לא תיפגע.

 -  www.itu.org.il  :טבלאות מבנה שבוע העבודה מופיעות באתר

אופק חדש וביומן המורה.

מורה-אֵם

הינו 90% משרה  לידה, אשר היקף העסקתה  עובדת הוראה לאחר חופשת 

ומעלה, תהיה זכאית, במשך 4 חודשים ממועד תום חופשת הלידה עפ”י חוק, 

להפחתה של שעה אחת ביום משעות השהייה מבלי שיופחת שכרה או היקף 

משרתה בשל כך. למען הסר ספק, עובדת הוראה כאמור, אשר שיעור משרתה 

מורה-אם  לגבי  החלה  שהייה  שעות  להפחתת  זכאית  תהיה  עד 90%,   79%

המועסקת במשרה חלקית.

הנקה

זכויות
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מבנה שבוע העבודה

מורה במשרה מלאה יעבוד חמישה ימי עבודה בשבוע כאשר בית הספר 

פועל שישה ימים בשבוע.

מבנה שבוע העבודה ב”אופק חדש״

שבוע העבודה של מורה בהיקף של 100% משרה הוא 36 ש”ש, מהן:

26 ש”ש פרונטליות

5 שעות פרטניות, לעבודה עם קבוצת תלמידים )מ-1 עד 5 תלמידים 

הפעילות  תוכן  המיוחד(.  בחינוך  תלמידים   3 ועד  רגיל  ספר  בבית 

בשעות הפרטניות ייקבע על ידי המנהל על פי הנחיות משרד החינוך

שבועיות  שעות   2 הבאות:  לפעילויות  המיועדות  שהייה  שעות   5

מיועדות לישיבות המועצה הפדגוגי. שאר השעות מיועדות ל:

הכנת חומרי לימוד ותכנון הוראה

מפגשים עם הורים

בדיקת עבודות ומבחנים

הערה: מורה-אם בהיקפי משרה מ- 79% ומעלה נהנית מהפחתת שעות מבלי שתיפגע 
משכורתה. )טבלאות באתר הסתדרות המורים וביומן המורה(

מורה בבית ספר יסודי
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מבנה שבוע העבודה

בהיקף של 100% משרה יהיה שבוע עבודתו בן 36 ש”ש, מהן:

23 ש”ש פרונטאליות

4 ש”ש פרטניות עם קבוצת תלמידים )מ-1 עד 5(

9 ש”ש שהייה המיועדות לפעילויות הבאות: 

ישיבות המועצה הפדגוגית

הכנת חומרי לימוד ותכנון ההוראה

מפגשים עם הורים

בדיקת עבודות ומבחנים

הערה: מורה-אם בהיקפי משרה מ- 79% ומעלה נהנית מהפחתת שעות מבלי שתיפגע 
משכורתה. )טבלאות באתר הסתדרות המורים וביומן המורה(

מורה בחטיבת הביניים
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מבנה שבוע העבודה

מקבלים תוספת בשיעור 10% משכרם המשולב )החדש( וזכאים לשתי 

שעות שבועיות מתוך השעות הפרטניות לניהול הכיתה )עם תלמידים או 

בלי תלמידים(. תוכן השעות הללו ייקבע על ידי המחנכים על פי שיקול 

דעתם.

מחנכי כיתות

בעולם הישן:

ממלא מקום מצוות בית הספר מקבל את שכרו לפי דרגתו ולפי הוותק 

בהוראה, לרבות תשלום לחופשת קיץ. 

ימי   51 עד  שכרו  את  מקבל  הספר  בית  מצוות  שאינו  מקום  ממלא 

לוח לפי שעות עבודה בפועל ולאחר 51 ימי לוח הוא מקבל משכורת 

חודשית, לפי דרגתו וויתקו בהוראה, מַפְרֵעִית מתחילת עבודתו.

באופק חדש:

ממלא מקום לתקופה קצרה מחודש ימים יעבוד רק בשעות פרונטאליות. 

)דהיינו - לא שעות פרטניות ולא שעות שהייה(. 

 עובד הוראה ממלא מקום

- 23 -



מבנה שבוע העבודה

מנהלת גן

מנהלת גן ב”אופק חדש” עובדת בימים א׳-ה׳ מ-7:55 עד 14:00 

וביום ו׳ מ-7:55 עד 12:45 )בסיס משרה של מנהלת גן הוא 30.4 שעות 

שבועיות(.

גמול ניהול למנהלות גן

הדרגה  פי  על   ,21% עד  מ-17%  שכר  תוספת  מקבלת  גן  מנהלת 

שנקבעה לה.

גננת “אֵם”

זכאית ליום חופשי נוסף אחת לשבועיים. גננת שלא תממש זכות זו 

תקבל תוספת שכר של 10%.

גננת משלימה

עובדת בימים א׳-ה׳ מ-7:55 עד 14:00 וביום ו׳ מ-7:55 עד 12:45.

שעות   33.8 משרתה  בשבוע,  ימים  חמישה  העובדת  משלימה  גננת 

שבועיות.

גננות
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מבנה שבוע העבודה

מורים  של  העבודה  שבוע  מבנה  לפי  עובדות  הצעירה  בחטיבה  גננות 

בבית ספר יסודי באופק חדש: 26 שעות פרונטאליות, 5 שעות פרטניות 

א׳-ה׳ עד  בימים  ילמדו  הגן  ילדי  כלל  ו-5 שעות שהייה למשרה מלאה. 

שעה 14:00 וביום ו׳ עד 12:45.

הכללים לגבי גננת אֵם בחטיבה הצעירה זהים לכללים שיחולו על מורה 

מורות  של  העבודה  שבוע  מבנה  טבלאות  פי  על  יסודי,  ספר  בבית  אֵם 

אימהות בבית ספר יסודי המופיעות באתר: www.itu.org.il- אופק חדש 

- טבלאות

גננות בחטיבה הצעירה
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קידום בדרגות



קידום בדרגות
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קידום מדרגה לדרגה מותנה בשהייה בדרגה במשך שנתיים-שלוש 

וב-180-120 שעות השתלמות, כמפורט להלן:

לקידום בשלוש דרגות אחרונות 9-7 יש צורך באישור ועדת ההערכה 

לפי הקריטריונים שייקבעו בין משרד החינוך לבין הסתדרות המורים.

קידום בדרגות

שעות השתלמות שנות שהייה בדרגה נמוכה קידום מדרגה לדרגה

120 2 מ-1 ל-2

120 2 מ-2 ל-3

180 3 מ-3 ל-4

180 3 מ-4 ל-5

180 3 מ-5 ל-6
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הטבות



הטבות

כל עובד הוראה זכאי להצטרף לקרן ההשתלמות. ההצטרפות לקרן 

מותנית במילוי טופס הצטרפות שניתן לקבלו בכל סניפי הבנק 

הבינלאומי הראשון. מחובתו של עובד ההוראה לוודא עם קרן 

ההשתלמות, שהתשלומים לקרן מועברים על שמו בפועל.

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

בשנה השביעית זכאי עובד ההוראה לצאת לשנת השתלמות ולקבל 

מהקרן מענק חודשי בשיעור 66.6% ונוסף על כך לקבל החזרי שכר 

לימוד ודמי ביטוח לאומי וזכויות לוותק ולפנסיה. 

כתובת נציגי הסתדרות המורים בקרן ההשתלמות

בית אמות משפט, שד’ שאול המלך 8, תל אביב 

טלפון: 03-6938364

טלפון המוקד לפניות מורים: 03-7706060

קרן השתלמות
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הטבות

עובד הוראה חדש מצטרף לקרן פנסיה צוברת, שבה מצטברים כספים 

לעת פרישה מתשלומי העובד ומתשלומי המעסיק. בעת התחלת 

העבודה מקבל העובד טופס הכולל את רשימת קרנות הפנסיה 

הצוברות ועליו לבחור בקרן, שבה הוא מבקש להיות חבר. 

קרנות הפנסיה שהסתדרות המורים הגיעה אתן להסכם הן קרנות 

הפנסיה “מנוף” ו”גלעד רווחית”, שבבעלות קבוצת הראל.

מורים המקבלים את משכורתם ממשרד החינוך ועובדים שליש משרה 

ויותר מבוטחים בביטוח חיים ונכות בסכום של 134 ש”ח לשנה, המנוכה 

משכרם בשלושה תשלומים.

ההצטרפות לביטוח כרוכה במילוי טופס בקשה.

www.itu.org.il :פרטים באתר הסתדרות המורים

פנסיה

ביטוח חיים ונכות קבוצתי
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הטבות

מועדון ההטבות של הסתדרות המורים מאפשר למורים ליהנות ממגוון 

הטבות והנחות על דיור, רכב, תיירות ועוד, באמצעות כרטיס האשראי 

הייחודי “אשמורת”.

לפרטים: רח’ בן סרוק 8, ת”א. טלפון: 03-6922972

המינהל הכלכלי של הסתדרות המורים מציע למורים מגוון הנחות 

והטבות לנופש, בתי מלון, מינויים לתיאטראות, למגזינים ולכתבי עת, 

מינויים למועדוני ספורט ולחדרי כושר, מבצעי צרכנות, הנחות בביטוח, 

הנחות בדלק, הנחות בטעינת כסף בכרטיס ייחודי ועוד. כל זאת לשם 

רווחתם של המורים ולשיפור איכות חייהם. 

לפרטים: רח’ בן סרוק 8, ת”א. טלפון:  03-6949860 או 2344*

אשמורת

המינהל הכלכלי
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פרסומים



פרסומים
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״הד החינוך״

כתב עת של הסתדרות המורים שבו מתפרסמות רשימות פדגוגיות ומידע 

זכויותיכם. כתב העת מופיע אחת לחודשיים  ועל  על האיגוד המקצועי 

ונשלח לבתי המנויים. 

הרשמה למינוי במרכז הסתדרות המורים: 

רח’ בן-סרוק 8, ת”א 6296912, טלפון: 03-6922939

חוברת “זכויותיך”

בכל שנה בחודש נובמבר יוצאת לאור חוברת מיוחדת - חוברת “זכויותיך” 

של “הד החינוך” ובה פרטים מעודכנים בנושאי שכר, גמולים, תנאי עבודה 

וזכויות סוציאליות.

www.itu.org.il :תוכלו למצוא חוברת מקוונת באתר הסתדרות המורים

“שיעור חופשי”

חברי  של  לביתם  שנשלח  החינוך,  חדשות  עיתון  הוא  חופשי”  “שיעור 

הסתדרות המורים ללא תשלום ובו ידיעות חדשותיות, דיווח על פעילויות 

ועדכונים מהנעשה במרכז המורים, בעמותת המורים ובסניפים.

“אתרוג” 

בחינוך  הוראה  לעובדי  ויהדות,  חברה  חינוך,  לענייני  רבעוני  עת  כתב 

הממלכתי דתי. נשלח לחברים ללא תשלום.

פרסומי הסתדרות המורים

הערה: מטעמי נוחות נכתב הידיעון בלשון זכר אך הוא מיועד לגברים ולנשים כאחד. 

http://www.itu.org.il/
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כתובות וטלפונים

הלשכות המחוזיות של משרד החינוך

פקס טלפון כתובת

03-6896751 03-6896666 השלושה 2, יד אליהו תל אביב

04-8632575 04-8632666 קרית הממשלה, פל ים 15 חיפה

02-5601603 02-5601605 כנפי נשרים 22 ירושלים

04-6500307 04-6500111 בית הממשלה, נצרת עלית צפון

08-6263002 08-6263333 קרית הממשלה, התקוה 4, ב״ש דרום

03-6896748 03-6896666 השלושה 2, יד אליהו, ת״א מרכז

03-6898876 03-6898888 השלושה 2, יד אליהו, ת״א התיישבותי

- 35 -



כתובות וטלפונים

סניפי הסתדרות המורים ברחבי הארץ

פקס טלפון כתובת

08-6340723 08-6325532 מועצת הפועלים אילת

08-8658301 08-8658299 בית המורה, הבנים 14 אשדוד

08-6724742 08-6724884 בית המורה, רמז 3/2 אשקלון

08-6273908 08-6279128 בית המורה, הרצל 97 באר-שבע

03-6581123 03-6589943 בית המורה, החשמונאים 23 בת-ים

03-6738165 03-6728728 בן גוריון 182 , גבעתיים גוש-דן

08-6559639 08-6572990 בית המורה, מ"ג המעפילים דימונה

09-9587422 09-9581467 מועצת הפועלים, הבנים 15 הרצליה

09-7658592 09-7671755 מועצת הפועלים, גלר 4, כ״ס השרון

04-6344565 04-6331024 אחד העם 31 חדרה

03-5580129 03-6500277 קמפוס חנקין, חנקין 109 חולון

04-8662021 04-8662678 בית המורה, ארלוזורוב 92 חיפה

04-6723553 04-6723572 מעלה קק״ל 127 טבריה

02-6251470 02-6253845 בית המורה, הנרקיס 11 ירושלים
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כתובות וטלפונים

סניפי הסתדרות המורים ברחבי הארץ

פקס טלפון כתובת

08-9254579 08-9211180 קפלן 2 א’, בית המורה, 
היכל התרבות העירוני לוד-רמלה

04-9825987 04-9827807 מועצת הפועלים, העצמאות נהריה

04-9552854 04-9918550 בית המורה, בן עמי 54 עכו

04 -9884719 04-9080754 שדרות נשיאי ישראל 33 כרמיאל

04-6456970 04-6463065 החצב 20 נצרת עילית

טלפקס. 04-6562837 רואוס אלג׳באל, בניין פרח ג׳בור נצרת

09-8627676 09-8614937 רמז 13 נתניה

04-6321303 04-6403201 יהושע חנקין 28 עפולה

03-9300743 03-9312630 בית המורה, ההגנה 10 פתח-תקוה

04-6923191 04-6827257 מתנ״ס וולפסון, הפלמ״ח צפת

טלפקס. 6883920- 08 קניון גת סנטר, בניין 4 קרית-גת

04-6940333 04-6949847 מרפ״ד, יהודה הלוי 22 קרית-שמונה

03-9641368 03-9697881 בית המורה, הרצל 59 ראשון-לציון

08-9468944 08-9361368 מועצת הפועלים, לוין אפשטיין 14 רחובות

03-5283083 03-6297482/3 בית המורה, שטראוס 5 תל-אביב
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בהצלחה

איחולי הצלחה בעבודתך החינוכית
נשמח לעמוד לרשותך בכל עת
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הסתדרות המורים

רח’ בן-סרוק 8, ת”א 6296912, טלפון: 03-6922911

www.itu.org.il :כתובת אתר האינטרנט

http://www.itu.org.il/
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