
 

  

   "החינוך אינו יכול לעסוק בהקניית ערכים, כי אם רק בהכשרת האדם לרכישת ערכים...."

 (פרופ' ישעיהו ליבוביץ)

 ,  עובדי הוראה וגמלאים יקרים

שנה מאתגרת ושונה מכל מה שהכרנו עד  ,א"פתש אנו בפתחה של שנת לימודים חדשה,

 כה. 

כנדרש תמיד ובפרט ברוח  ומעורבות חברתית, שותפות בסימןתהייה  א"פשנת הלימודים תש

 התקופה.

יישר כוח למזכ"לית, יפה בן דויד, על עמידתה האיתנה בכל הקשור לעובדי הוראה בסיכון, 

הקצאת מכסות פרישה ועל חתימת שני הסכמים משמעותיים  ,מציאת פתרון לעו"ה שחוקים

 והיסטוריים האחד בנוגע לחישוב ימי המחלה והשני תיקון הסכם הפנסיה התקציבית. 

 והרבה התמדה שהביאו לידי הישגים חשובים אלו.  תודה על נחישות, דבקות במטרה

מסור ואכפתי לכל  אנו בסניף ממשיכים לדגול ביושרה, שקיפות, עבודה מקצועית ויחס אישי,

 פעילים וגמלאים, מכל המגזרים. :עובדי ההוראה

אני מתחייבת והגליל המערבי הוא בית לכל עובדי ההוראה ו סניף נהריה כרמיאל משגב

 ג על פי ה"אני מאמין" שלי ולתת שירות לכולכם.להמשיך ולנהו

 :מעניק הסניף

 פתרון. למציאת עד פנייה בכל ונחוש רגיש, מסור טיפול •

 ה."עו זכויות ולמיצוי להגנה מתפשר בלתי מאבק •

 הפרישה. ועד הקליטה משלב ה"עו  ליווי •

 החינוך. במוסדות האלימות תופעת למיגור  בהתמודדות סיוע •

  ה"עו לכל ומגוונות עשירות ורווחה תרבות ואירועי  פעילויות •

 המגזרים. פעילים וגמלאים מכל     

 

 לב,  קרבבהזדמנות זו מבקשת להודות לכולכם מ

 על האמון, הברכות והתודות אשר אני מקבלת מכם.

 ! דלתי פתוחה לכל אחת ואחד מכם

  שלכם ולמענכם בכל שאלה ובקשה

 והגליל המערבי משגב כרמיאלסניף נהריה יו"ר הסתדרות המורים  אריאלה רדעי

 

 2020לשנת הלימודים תשפ"א, ספטמבר  1מידעון מס' 



 

  

 ברכות למנהלים החדשים בסניף    

  מנאר חיאדריהנבחרת נברך את המנהלת  - ביה"ס  דו לשוני גליל •

 פריאורי הנבחר נברך את המנהל  - תבנית החינוך המוזהבביה"ס  •

  גילה חדדואת המנהלת הנכנסת  שעברה לפיקוח גילה מיקלנברך את המנהלת   -מעלה הגליל במעונהביה"ס  •

  .)ויקי( בונדר ואת המנהלת הנכנסת ויקטוריהיעלי גזל ת היוצאת נברך את המנהל -הר גילוןביה"ס  •

 .נעמי לנירשמונתה  תנברך את המנהל -תפןחט"ב  •

  .נעמי משהנברך את המנהלת הפורשת -חט"ב אורט פסגות •

   .ד"ר פרג' רג'א ברך את המנהל הפורשנ – בי"ס חט"ב יאנוח ג'ת •

 .חנג'ר נדיםנברך את המנהל הפורש  –בי"ס ג'וליס א'  •

    מירב לבקוביץ את המנהלת הנכנסת, שרון בינדר, נברך את המנהלת היוצאת לשבתון - קרית חינוך "אמירים", כפר הורדים •
 ליאת גולדנברגואת מנהלת החט"ב שמונתה 

 אלעד ברוך שעובר לרמת הגולן ואת המנהל הנכנס  איתן כאלףנברך את המנהל היוצא  -שיבה תיכונית אורט מעלותי •

 שיצאה לשבתון. לימור עפרה אוסטרובסקישמונתה במקום המנהלת  ללילך ינאיברכות  -ביה"ס מדע ודעת כרמיאל •

  סיגל אדרימנהלת הנכנסת את הו דבורה דניאל הפורשת  נברך את המנהלת -בן צבי שלומי •

 אביבה הרשקוביץ. המנהלת הפורשת נברך את -אופק, כרמיאל •

  אנה לרנר  שטרק הנכנסת תאת המנהלו שיוצאת לשבתון איריס אלטיטנברך את המנהלת  - גוונים, עין המפרץביה"ס   •

  אורן דרמון ואת המנהל הנבחר רינה כהןת הפורשת  נברך את המנהל - מנור כבריביה"ס  •

 גוראריה בן ואת המנהל שמונה  עידו שמשנברך את המנהל היוצא  –ביה"ס מנור אילון כברי •

  שחזר משבתון אופיר גליק נברך את המנהל  - אורט שלומיביה"ס  •

  שפרשה לגמלאותנעמי משה נברך את המנהלת   -פסגות כרמיאלביה"ס  •

 עפרה מתןונברך את המנהלת שמונתה  גיורא אביגדורנברך את המנהל היוצא לשבתון  -עודד כרמיאלביה"ס  •

 בחט"ב  בחט"ע ואת המנהל הנבחר  מוחמד אסלאןים הנבחרים המנהלנברך את  - מקיף השלום, שייח דנוןביה"ס  •

 עלי סוידאן       

 דלאל מלחםשסיים את תפקידו ואת המנהלת הנכנסת  חליל דייבנברך את המנהל  -בי"ס אלרחמה, חנ"מ ג'דיידה מכר •

 וטפה פארס שמונתה  שיצא ללימודים ואת המנהלתהאשם בדר  נברך את המנהל היוצא -בי"ס מקיף שש שנתי חורפיש •

 אקבאל בדויהיוצאת לשבתון ואת המנהלת הנבחרת   רנדה נחאסנברך את המנהלת  -יסודי תרשיחא      

 עביר עבאסואת המנהלת הנכנסת  ויויאן פלאחנברך את  המנהלת היוצאת -דרכא, ג'וליס •

 לכל המנהלים שהצטרפו אלינו השנה:

 ברוכים תהיו בצל קורתנו!

 התפקיד החדש הוא הזדמנות 

 .לצמוח ולהתפתח

 בהצלחה בדרככם החדשה.

 ".ושתהייה זו התחלה ב"רגל ימין

 אני כאן תמיד בשבילכם!

    

 אריאלה רדעי                 



 

 

 

עליכם לבדוק בפורטל שמשרתכם אושרה. במידה והשעות הן זמניות, יש  1.9.20 -לקראת ה
 מול ההנהלה.לבדוק 

 

  מורים קבועים שהפחיתו ממשרתם יקפידו למלא טופס חל"ת על ההפחתה
 .)אחרת תאבדו את השעות האלה לצמיתות( 

 

היכנסו לפורטל, לחצו על לשונית אופק חדש וראו מתי תעלו בדרגה, מה  1.9.20-לאחר ה
 שעות ההשתלמות החסרות והאם הוקלדו שעות השתלמות של שנה קודמת.

 

  השנה ודאו שהמנהל יודע שעליו להעריך אתכם. לעלות בדרגהבאם אתם אמורים 
 כמו כן, עליכם למלא טופס נסיעות מקוון בפורטל.

 

מתבקשים לשלוח לכ"א אישור לימודים, למלא בפורטל טופס מקוון  מורים ששבו משבתון
בקש טופס נתוני ( ולוודא שאין לכם חוב בביטוח לאומי. כעבור חודשיים ל101למס הכנסה )

 העסקה ולוודא ששנת השבתון מוכרת כוותק לפנסיה.
 

  :מורים חדשים
 .מקצועות ההסמכה ים אתמלמדוודאו שהנכם  -
 והעבירו אישור לכוח אדם במשה"ח הירשמו לסדנת מתמחה -
  הקפידו לפתוח קרן פנסיה )מחייבים אתכם בגזברות( -
  וודאו ששובץ לכם מורה חונך -
  בתלוש הראשון שמופיעה לכם דרגת מתמחהבדקו  -
 בכלי ההערכה של מורים חדשים  ם מופיעיםשאת ובנובמבר וודא -

 .קבל רשיון הוראה קבוע עם סיום ההסמכהתוכלו לשעל מנת    
הקפידו להגיע בהקדם לסניף הסתדרות המורים ומלאו בקשת הצטרפות להסתדרות  -

 ועמותה המורים 
  ןכא ולחצ - םהמורי תועמות תלהסתדרו תהצטרפו ילטפס

 
  פתיחת קרן השתלמות.

 דף הסבר להצטרפות מקוונת
            לקרן השתלמות מצגת להצטרפות מקוונת

 
 ההוראה המתחילידיעון לעובד 
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 :ימי היערכות
 משעות השהייה בחודשים הראשונים לשנה"ל. שעות( 6)עד  יש לקזז את שעות ההיערכות

 לגבי הגננות, שעות ההיערכות, יהיו חלק ממפגשי הפיקוח /אשכול.

 בקשת המשך חברות כגמלאי/ת הסתדרות המורים
חברותך בהסתדרות המורים יש למלא טופס המשך עובדי ההוראה הפורשים לגמלאות, על מנת להמשיך את 

   ת.\חברות כגמלאי
  סהטופ תלהורד ןכא ולחצ

 ירוף העתק של תלוש הגמלה הראשון. את הטופס יש לשלוח בצ  
ישראל  או בדואר carmiel@morim.org.ilבאמצעות דוא"ל 

 לכתובת: 
 תל  8 מחלקת רישום רחוב בן סרוק -הסתדרות המורים 

  6296912אביב 
 

 מבנה שבוע עבודה
 (100% –מבנה שבוע עבודה למורות לא אימהות )במשרה מלאה 

 בחטיבה הצעירה )חט"צ(למורה בבית ספר יסודי ולגננת 
 שעות 36 –שעות שהייה  5שעות פרטניות,  5שעות פרונטליות,  26

  למורה בחטיבת הביניים
 שעות 36 –שעות שהייה  9שעות פרטניות,  4שעות פרונטליות,  23

 רפואי בבית ספר יסודי-למורה שילוב ולעובד הוראה בתפקיד פרא
 שעות 36 –ת שהייה שעו 7שעות פרטניות,  3שעות פרונטליות,  26

  רפואי בחטיבת הביניים-למורה שילוב ולעובד הוראה בתפקיד פרא
 שעות 36 –שעות שהייה  11שעות פרטניות,  2שעות פרונטליות,  23

 .זמן המעבר מבי"ס לבי"ס ייחשב לזמן שהייה –רפואי -למורה שילוב/ עובד הוראה פרא
 

 שעות גיל
שעות )בהיקפי משרה גבוהים(.הגיע לגיל  2צמבר זכאי להפחתה של בד 31עד  50עובד הוראה שמגיע  לגיל 

 בינואר או לאחר מכן יהיה זכאי לשעות גיל מתחילת שנה שלאחריה. 1-ב 50
שעות פרונטאליות ושעה  3 –שעות עבודה  4ומעלה זכאי )בהיקפי משרה גבוהים( להפחתה של  55מגיל 

 אחת פרטנית.
 

 מורה אם
 מסיים את זכאותו למשרת אם באותה שנה. 31.8עד  14בילדיו ימלאו עובד הוראה שלצעיר 

 והילך נהנה כל השנה 1.9-החל מה 14חגג 
 

 שעות נוספות
 שעות בכל מחצית שנת לימודים לפעילויות כלהלן ולקבל עבורן תשלום נוסף: 18עובד הוראה יכול לנצל עד 

 שעות במחצית( 4. אסיפה בית ספרית כללית )עד 1
 שעות במחצית( 8ת הורים וילדים )עד . אסיפ2
 שעות במחצית( 6. מסיבה נושאית , מסיבת סיום וכד' )עד 3

מנהל יכול לבקש ממורה לבצע מטלות בבי"ס במסגרת תפקידיו מעבר לשעות עבודתו. שעות בהן מתבצעת 
 פעילות זו ישולמו למורה או יתקזזו משעות שהייה של המורה באותו חודש.

 ע פעילות בית ספרית ביום החופשי יהיה זכאי לתמורה.עובד הוראה המבצ
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 חופשת לידה 
יצאת לחופשת לידה? מזל טוב. לתשומת ליבך, בזמן חופשת הלידה לא מופרשים כספים לקרן 

הפנסיה שלך. ניכויים מהשכר לקרן הפנסיה וההשתלמות מנוכים על חופשת הלידה בחזרה ממנה 
 .לוודא שאכן התבצעולכל המאוחר במשכורת יולי. חשוב 

 
 מענק יובל

שנות ותק ]בהנחה שעשה שרות צבאי/  22משולם בכל שנה במשכורת חודש יוני. לגבר לאחר 
שנות ותק ]בהנחה שעשתה שרות צבאי/ לאומי של  23לאומי של שלוש שנים[ ולאישה לאחר 

 שנתיים[. 
חזרת המורה למערכת, היא  שנת שבתון מוגדת כחל"ת, ועל כן אין משולם בה מענק יובל. אבל, עם

 מוגדרת שוב עובדת, וזכאית על פי חוק למענק שלא שולם לה בהיותה בחל"ת.
מענק היובל משולם אוטומטית בחזרה מהשבתון על ידי המעסיק ולכל המאוחר במשכורת 

 .דצמבר
 יש לעקוב אחר  התלוש ולוודא ששולם

מי חייו ,גם לאחר שפרש לגמלאות. רק מי שיש לו פנסיה תקציבית ימשיך לקבל את המענק כל י
 כל השאר יפסיקו לקבל אותו עם סיום עבודתם.

 
 ישיבות פדגוגיות

בהסכם אופק חדש יש לקיים את הישיבות על שעות השהייה השייכות למנהל  18. לפי סעיף 1
 שעות(. 4 –שעות, חטה"ב  2 –)יסודי 

השייכות למנהל במהלך אותו חודש תקוזז הגלישה משעות השהייה  –. במידה ויש "גלישה" מהן 2
 שעות בחודש(. 8)ניתן לקזז עד 

ג. אין לקיים ישיבות פדגוגיות/מליאה בשעות הערב! זה בניגוד להסכמי עבודה והמורים לא 
  מבוטחים בישיבות אלו.

 )כמובן שבכל פעילות עם תלמידים הורים שמקבלים בגינה תשלום יש ביטוח(.
 

 שעות פרטניות
השעות הפרטניות מיועדות   )חטה"ב( 17)יסודי(, סעיף  15"אופק חדש" סעיף . לפי הסכם 1

 תלמידים!(. 3תלמידים. )בחינוך המיוחד עד  5לעבודה עם קבוצה המונה עד 
. אין לדווח על שעה פרטנית בשונה מדיווח על שעה פרונטלית רגילה. הדיווח יתבצע במנב"סנט/ 2

המורה. הדיווח יכלול: שמות תלמידים ונושא השיעור סקולי/ סקולנט או כל תוכנה בה משתמש 
 בלבד.

 
 במקום שעות שהייה ילוי מקוםמ
 . מנהל בית ספר יכול לבקש ממורה למלא מקום במקום שעות שהייה.1
 יה. ( על מילוי מקום במקום שהי25%)  . לפי ההסכם המורה יקבל תוספת שכר של רבע שעה2

לבקש מהמנהל לדווח מ.מ. ולהשלים את שעת השהייה  – עצתנו  ת,אולם, עקב קשיים עם הגזברו
 באותו החודש. )אפשר להישאר שעה בסוף יום, או פעמיים חצי שעה בסוף יום ולדווח למנהל(.



 

  

 גמולי תפקיד
בהסכם אופק חדש, עובד הוראה ברפורמה יהיה זכאי לגמול תפקיד בגין התפקידים הבאים  39לפי סעיף 

 קידים לעובד הוראה :בלבד, ועד שני תפ
 מהשכר המשולב, רב בית הספר בחמ"ד יקבל גמול חינוך. 10%[ מחנך כיתה:  1] 
 מהשכר המשולב; 11.5%[ מחנך כיתה א':  2] 
 מהשכר המשולב, 14%, או 8.5%[ מורה לחינוך מיוחד בבית ספר יסודי או בחטיבת ביניים:  3] 

 ם אופק()לפי כללי הזכאות שהיו קיימים ערב חתימת הסכ
מהשכר המשולב, לפי כללי הזכאות שהיו קיימים ערב  9%או  5.5%רפואי/ת: -[ מורה משלב/ת או פרא 4] 

 חתימת הסכם אופק(
 מהשכר המשולב. 8% –מהשכר המשולב; בחטיבת ביניים  6% –[ רכז מקצוע: בבית ספר יסודי  5] 
 מהשכר המשולב; 6%[ רכז זהירות בדרכים )ז.ה.ב.(:  6] 
 מהשכר המשולב; 6%רכז בטחון:  [ 7] 
 מהשכר המשולב;  6% –[ רכז חינוך חברתי: בבית ספר יסודי  8] 

  10% –בחטיבת ביניים 
 מהשכר המשולב; 6%[ רכז שכבה:  9] 
 מהשכר המשולב; 3%[ רכז מעבדה:  10]  

 מהשכר המשולב; 6%[ רכז הערכה ומדידה:  11] 
 מהשכר המשולב 8%בחטיבת הביניים ; 6% –[ רכז תקשוב: בבית ספר יסודי 12]
 מהשכר המשולב 6%[ רכז טיולים : 13]
 מהשכר המשולב 6%[ רכז השתלבות ואוכלוסיות מיוחדות: 14]
 מהשכר המשולב –עבור כל מתמחה  2.4%[ מורה חונך/ גננת חונכת : 15]

 מנהל בי"ס לא יכול לקבל גמול תפקיד.
 .סגן מנהל ראשון יכול לשמש כמחנך כיתה בלבד

 עובד הוראה, שאינו סגן ראשון או מנהל, יכול לקבל שני גמולי תפקיד לכל היותר.
 על מנת לקבל גמול שלישי, במקרים חריגים, יש לבקש אישור מהמפקחת/כ"א במשה"ח

 
 שכר מדריכים

מדריך חייב לעבוד בהוראה לפחות שליש משרה. יום הדרכה = שישית משרה. שכרו של המורה בגין 
 יהיה לפי אופק חדש בתוספת גמול הדרכה, שתחושב לפי השכר המשולב למשרה מלאה. שעות הדרכה

 
 שיעור גמול ההדרכה

 3% –משרה(  8.33%העסקה בחצי יום הדרכה )
 6% –משרה(  16.67%העסקה ביום הדרכה )

 15% –( 33.33%העסקה בשני ימי הדרכה )
 17.5% –( 50%העסקה בשלושה ימי הדרכה )

 20% –( 66.67%י הדרכה )העסקה בארבעה ימ
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בדרגות באופק חדש קידום
לשם עלייה בדרגה חייבים לצבור חודשי פז"מ, שעות השתלמות והערכה מעצבת )ציון ההערכה לא ימנע 

 עליה בדרגה, אבל חובה לקיים תהליך הערכה(
שעות לפיתוח  120  חודשים, 30  השלמת פז"ן )פרק זמן נדרש( של  הם: 3 – 2התנאים לקידום לדרגות 
    .הערכה פדגוגית שתוצאותיה לא ישפיעו על הקידום בדרגה –מקצועי והערכה מעצבת 
 חודשים 36הם: השלמת פז"ן )פרק זמן נדרש( של  6 – 4התנאים לקידום לדרגות 

    . שעות לפיתוח מקצועי והערכה מעצבת 180-ו 
שעות לפיתוח  210חודשים ,  48רש( של הם: השלמת פז"ן )פרק זמן נד 9 – 7התנאים לקידום לדרגות 

 והערכה מעצבת . )ניתן לא להשתלם באחת מארבע השנים(  שעות 60שעות או  30מקצועי בקורסים של 
 שעות.  30/60שעות בקורסים של 180, יכול ללמוד עובד הוראה, היוצא לשנת שבתון מלאה

 שעות.  30/60רסים של שעות בקו 90, יוכל ללמוד עובד הוראה, היוצא לחצי שנת שבתון
 .שנת ההשתלמות יש לשלוח לגף השתלמויות של  םציוניהגיליון את 

 

 הכרה בהשתלמויות והנחיות נוספות
או במרכזי הפסגה כדי שהקורסים יוכרו לאופק חדש. כל \מורים  ישתלמו בהשתלמויות מוסדיות ו

למידה במסגרת אחרת לא תזכה בשעות שפ"מ לאופק חדש, אלא אם הוגשה בקשה חריגה למחוז 
 והבקשה אושרה. 

חובה ספרית בלבד. בשנה זו -שעות לקידום בדרגה במסגרת השתלמות בית 30יכולים לצבור מתמחים 
 .עליהם להשתלם בסדנת סטאז' אשר לא מוכרת לקידום בדרגה

מחויב ללמוד ב"סדנת תמיכה למורים מתחילים באופק חדש", במכללה  מורה בשנה ראשונה
 .פיתוח מקצועי וקידום בדרגהשעות לצורך  30-עובדי הוראה. סדנה זו תוכר ל  להכשרת

 .שעות, שיוכרו להן לפיתוח מקצועי 30מחויבות בהשתתפות במפגשי אשכול בהיקף של  גננות מתמחות
 
 

 חשוב לדעת!-עובדי ההוראה  קריאת תלוש השכר של
 
 

 מדריך דיגיטלי לשנת שבתון
 

https://m.youtube.com/watch?v=Ke-16m2FUN8
https://www.shabaton.co.il/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://n.tmura.co.il/sale/vod.aspx


 

 

 

 

 הפנסיה הסכם ותיקון המחלה ימי בנושא הסכמים נחתמו
 .מחלה וימי הפנסיה תיקון בנושאי משותפים להסכמים הגיעו המורים והסתדרות החינוך ,האוצר משרדי

 
  

 
 שעברו ההוראה עובדי של התקציבית הפנסיה גמלת ההסכם פי על

 של כנגזרת תחושב, החינוך במערכת הרפורמות באחת להעסקה
 . אחר ימיטיב חישוב פיעל  או האחרון השכר
 מהווה והוא וגמלאים הוראה עובדי 55,000-כ על יחול זה הסדר
  ם קודמים.הסכמי של עיוותים ועוולות תיקון

 עבודה שנת . כלאחרון שכרהמ 80% יהיה לפנסיה הקובעהשכר 
 .הפנסיה לחישוב 0.45% של תוספת תעניק ברפורמה

 
 

  הנמצאים ההוראה עובדי עם המיטיבה חדשה חישוב נוסחת תיושם מחלהה ימי הסכם במסגרת
 .בלבד אחד כיום יחושב מחלה בגין עדרותיה יוםש כך, מחלה בחופשת
 . 1/1/2021-ה עד יבוצע ויישומו 1/9/2019-מ רטרואקטיבית יחול ההסכם

. שלהם המחלה ימי מכסת את שניצלו הוראה' לעובד מימון תעניקש מחלה ימי קרןבנוסף הוחלט על הקמת 
 ₪ 2.000 פעמי חד מענק ויקבל 31/8/2019 ועד 1986 משנת התקציבית הפנסיה במסגרת ושפרשם גימלאי

 .( 2021 ינוארו 2020 אוקטובר) פעימות בשתישישולם 
 

 והישג בארץ ההוראה עובדי לכל תיתאמי בבשורה מדובר: " דויד בן יפה' הגב המורים הסתדרות לית"מזכ
 באופן והן המחלה ימי בסוגיית הן שנים שנמשך עיוות לתקן הצלחנו שבו, המורים להסתדרות תקדים חסר

 עובדי כל כמו הוגנים עבודה לתנאי זכאים שלנו ההוראה שעובדי אמונה מתוך התקציבית הפנסיה חישוב
 לקבל ומעלה רפורמות בשתי שעבדו גימלאים לאלפי יאפשר זה הסכם. נאותה פרישה ולגמלת המשק

 "צדק ולחוסר לעיוות קץ שמנו ובכך פרישתם מאז שקיבלו המקדמות במקום קצבה תשלום
 
 בסיכון הוראה ובדיע

 . בסיכון הוראה לעובדי בנוגע, הבאות להסכמות המורים הסתדרות ההגיע מפרכים דיונים אחרי
 :הקרובים לחודשיים ההסכמות להלן

 
 בהודעה, הקרובים בחודשיים ת"לחל לצאת לבקש יוכלו סיכון במצב וגננות' ב-'א בכתות הוראה עובדי. 1

 .ימים 4 של מראש
 .סיכון בקבוצת מוגדר ההוראה מעובדי מי שיבחן רפואית ועדה/ תעסוקתי רופא של מנגנון במטה יוקם. 2
 
 :אפשרויות 3יוכל לבחור בין  בסיכוןשיוכר כמי שנמצא בקבוצת סיכון   הוראה עובד. 3

 של לגובה עד המדינה ידי על פנסיה זכויות תשלום: הכולל הוראה לעובדי וייעודי ייחודי קורונה ת"חל א. 
 .השתלמות קרן לפנסיה הפרשות בגין פיצוי תשלום + 67.5%

 רגילב. חל"ת 
 ג. פרישה

 
 '.ב-'א כתות ומורות גננות למיגון תקציב תוספת - ח"ש מיליון 30 משרד החינוך יעביר. 4
 .מכסות פרישה לעו"ה שחוקים. 400לטובת עו"ה בסיכון +  פרישה מכסות 800 יוקצו. 5
 .מרחוק בלמידה ישובצו' ט עד' ג בכיתות המלמדים סיכון במצב הוראה עובדי. 6



 

https://www.dmag.co.il/pub/histadrut/Urights19/


 

 

 הסתדרות המורים
 

2344* 

 הקרן לקידום מקצועי
 

03-6928282 

 עמותת המורים
 

03-6928222 

 360אשמורת 
 

 2* שלוחה 2344

 מוקד מקדם בריאות הראל
 

03-9294410 

 מוקד פגיעות מיניות -עלם 
 

03-6477898 

https://www.itu.org.il/
http://keren.itu.org.il/
https://www.itu.org.il/?CategoryID=174
https://www.360itu.org.il/
https://www.360itu.org.il/
https://www.harel-group.co.il/collectives/teachers-union/Pages/default.aspx
https://www.elem.org.il/activity/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/


 

 

 

  
שכבה איכותית שתרמה רבות .ביסודי עראמשה' של שכבת ו,השתתפתי בטקס הסיום המכבד והמושקע 

אליו  ב"המקיף והחט יכיבדו בנוכחותם ראש המועצה משה דוידוביץ וסגנו אייל רייז וכן מנהל. ס"לביה

. המבורכת םעל עשייתולצוות המורים המסור ס מוחמד מיזעל "תודה למנהל בי. עוברים תלמידי השכבה

 .בהצלחה לבוגרים בדרכם החדשה

 

 

 

בסניף מספר לא מבוטל של גמלאים שתורמים ממרצם ומזמנם ומעבירים מידי שבוע חוגים 

 .כסדרם מאז מגיפת הקורונה לא הצלחנו לקיים את החוגים, לצערנו.בהתנדבות

נפגשנו למפגש מפנק לסיכום שנת , רותי חזן, ר תא הגמלאים בסניף"לאות תודה והוקרה להם וליו

 .תודה ליוכי שנצור על האכסניה בביתה.הפעילות



 

  

 

ערב שירה בציבור לגמלאי נהריה עם הצמד חגית קליש וקובי פרץ שהנעימו במיטב סגנונות וגרמו 

ר תא הגמלאים ולמתנדבות שמסייעות "יו, תודה לרותי פלד. לחברים לשיר בצוותא ואף לרקוד

 .....שמרו על עצמכם כדי שנוכל להיפגש. ותורמות לאורך כל השנה

 

המדהימה ורדינה כהן  הזמרתעם   העיןטיול מזמר בעקבות מורשת יהדות תימן בראש גמלאי הסניף יצאו ל

במוזיאון מורשת יהדות תימן , ביקרו באנדרטת גבעת הכוח בפארק יער שוהם. והמדריך אבטליון שרעבי

החברים . שם צפו בטקס הכנסת כלה בלבוש תימני אותנטי  ונכנסו לבית כנסת ולחנות תבלינים תימניים

ונהנו .... ילדי תימן החטופים ועוד, חיים במעברהה, שמעו מפי יסכה סיפור מרגש על העלייה מתימן

 ...מטעימות מן המטבח התימני הכול מבית אבא

 



 

 

  

 

 

 גמלאי הסניף יצאו לכנס שבמסגרתו טיילו בנחל השופט ובאנדרטת הניצחון של הצבא הרוסי על

לאורך הכנס כולו נהנו הגמלאים  משפע פינוקים . הנאצים שנמצאת בנתניה וכן סיירו בספארי

  .ר תא הגמלאים על תרומתה לציבור גמלאי הסניף"תודה לרותי חזן יו. ופעילויות

 

 

 

שנכנסה לתפקיד ואת , יקי בונדרו,ברכתי את המנהלת . ס הר גילון"ת השנה ביקרתי בביהפתיחעם 

יישר .סיירתי במרחבי בית הספר ונהנתי לראות את העשייה על אף ולמרות הקורונה. הצוות המסור

 !כוח ושיהיה בהצלחה

 

 

 

 



 

יר הצח תוך שמירה על כללי ההליכה וגמלאי הסניף נפגשים פעם בשבוע ונהנים מהליכה באו

 .הנורדית

שיווי , בטחון בהליכה, פגש בתרגילים לחיזוק פלג הגוף העליוןמהמדריך גלעד נעמן מתחיל את ה

הגמלאים מקבלים מקלות הליכה מתרגלים . רגל-משקל ושמירה על קורדינציה תוך תאום יד

 ....ונהנים

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

  

 לגון בנתניה-ווסטכנס גמלאי הסניף במלון 
 1-3.9.20בין התאריכים 

 שח לגמלאי )מסובסד( 704עלות 
 ש"ח 985-מלווה

 
 מזמר לראש העין בעקבות מסורת יהדות תימןטיול 

 .הדתיבמגזר נקיים סיור מזמר לגמלאי הסניף  6.9.20-ב
 

 

 סדרת הרצאות
של החברה להגנת הטבע .  "ארץ ישראל וארצות העולם"בסדרת הרצאות בנושא:  גם השנה נמשיך

 !ע"פי כללי התו הסגולאחת לחודש יתקיימו ההרצאות 
 
 

 

 מפגש וועדי מורים 
אקיים מפגש עם יושבי הראש של  יהיה להתכנס ברגע שניתןולאחר שיסתיימו הבחירות לוועדי המורים 

 הוועדים למפגש היכרות, העברת מידע וסיכום דרכי העבודה המשותפת מולנו.
 
 

 לים המלח ולמרכז המודיעין בגלילותטיול 
 הטיולים מיועדים לגמלאים

 פרטים בהמשך
  כנס הכנה לפרישה

 .לאור מגבלות ההתכנסות עקב הקורונה כנס הכנה לפרישה יתקיים השנה בזום
 מורים שפרשו ומעוניינים להשתתף מוזמנים לפנות ישירות למודעות ולהסדיר את השתתפותם. 

 15:30-19:00בין השעות  1-700-700-158-ליש להתקשר 
 modaut@kkm.org.il -או במייל:

 

mailto:modaut@kkm.org.il


 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 לכל עובדי ההוראה שהגעתם לפרישה!

 היא פרק חדש בחיים. פרישה לגמלאות

זה הזמן לעשות לעצמכם ולבני 

 משפחתכם.

 לבלות, ליהנות ולמצות כל רגע.

 !אנחנו כאן בסניף מחכים לכם

 בברכה 

 אריאלה רדעי

 יו"ר הסתדרות המורים סניף 

 נהריה כרמיאל משגב והגליל המערבי



 

 

 

 


