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סניף קרית גת והמרחב 

״אנשי החינוך הם אנשי ההווה המעצבים את הנצח״
 



עם פתיחת שנת הלימודים תשפ״ב, 
אני מתכבדת לברך אתכם בברכת "חזקו ואמצו" בעבודת החינוך שהיא הקרקע לצמיחתה של

חברה מתוקנת ואיתנה. 
כראש סניף הסתדרות המורים בקריית גת והאזור, אני גאה לשרת אתכם ולדאוג לצרכיכם תוך

מימוש החזון המבקש לתת מקום לכלל עובדי ההוראה, מהמתמחים בשנתם הראשונה ועד
לגמלאים הממשיכים להיות חלק מההוויה החינוכית גם לאחר פרישתם.

התפיסה המקצועית והערכית המנחה אותי בפעילותי למען אנשי ההוראה היא ההכרח לשמר
עימם קשר אישי ובלתי אמצעי. תפיסה זו היא נר לרגליי בחיבור המתמיד לשטח והיא מהדהדת

כל העת בעבודתי השוטפת. 
גם תחום הרווחה והתרבות הוא חלק בלתי נפרד מהעשייה שלי למען ציבור עובדי ההוראה
והגמלאים. אני מקדשת את ההכרח לאפשר לאנשי ההוראה אתנחתות של השראה, הנאה

והתרעננות.
אני מבקשת להודות לכם על האמון שהבעתם כלפיי במערכת הבחירות האחרונה. 

הבעת אמון חד משמעית זו העניקה לי את הכוחות להמשיך לפעול למענכם בנחישות, 
תוך הגשמת היעדים הנטועים במשנת עבודתי ובדגל שליחותי.

זה המקום לחזק את מזכ"לית הסתדרות המורים הארצית יפה בן דויד שזכתה גם היא לאמונכם
המחודש ואשר עמדה, ועדיין עומדת, על זכויותיכם בתקופה מורכבת ופועלת ללא לאות להשגת

הסכם שכר חדש והוגן שיטיב את הגמול וישפר את תנאי ההעסקה שלכם.
אנשי חינוך יקרים! אחרי שנה שבה התמודדנו בהצלחה עם האתגרים שהציבה בפנינו תקופת

הקורונה, אני מאחלת לכם ששנת הלימודים הבאה עלינו לטובה תהיה בריאה ותהווה עבורכם כר
פורה להגשמת חלומות, ליצירת תחושת משמעות ולסלילת דרך עבור דור העתיד הרואה בכם

מעיין בלתי נדלה של השראה.
לפניכם מידעון המאגד בתוכו מידע חשוב על זכויותיכם וכן מבט על הפעילות הענפה שנעשתה

בסניף במהלך החודשים האחרונים. 
אתם מוזמנים להיעזר בו ולפנות אלינו בכל עניין ובכל עת.

 
בברכת הוקרה והערכה,

מוריה זגורי
יו"ר סניף הסתדרות המורים

קריית גת והאזור
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בס"ד
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עובדי הוראה יקרים,
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חברי ועד סניף קרית גת 
 

מוריה זגורי | יו"ר הסניף
שימרית שמריז | מ"מ יו"ר הסניף || ביה"ס לובה אליאב

חפציבה זרי | סגנית יו"ר הסניף || ביה"ס אלי כהן
איתמר טרובק | חבר ועד || ביה"ס שלאון

ישראל פרץ | חבר ועד || מקיף ע"ש זאב בוים (רוגוזין)
רחל מכלוף | יו"ר תא גמלאים || גמלאית

שלומי גונן | חבר ועד || גמלאי
אילן מיארה | חבר ועד || גמלאי

מלי איובי | חברת ועד || ביה"ס הראל
דיצה שטרית | חברת ועד || ביה"ס רשב"י 

בתיה מזלטרין | חברת ועד || ביה"ס שלאון 
שמחה קדושים | חברת ועד || ביה"ס אפרים בן דוד

תומר סעדיה | חבר ועד || ביה"ס אור עציון 
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נציגות גננות ממ" ד
 

רותי ארליך | מ.א. שפיר 
ענבר אבוטבול | מ.א. לכיש
דורית אחרק | קרית מלאכי 

אדווה בר אל | קרית גת
 

נציגות גננות מ"מ
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שולה אברג'ל | קרית גת
גלית אייכן | לכיש 

עדי פתחי | קרית מלאכי
קרן טנא | מ.א. יואב  
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יו"ר הסניף: מוריה זגורי 
מזכירת הסניף: מילכה בר

 

אנחנו כאן בשבילכם ולמענכם, שמרו על קשר!

ימים ושעות הפעילות:
יום ראשון       16:00-18:30    קבלת קהל

יום שני           08:30-13:30   
יום שלישי      16:00-18:30    קבלת קהל

יום רביעי        08:30-13:30    
יום חמישי      08:30-13:30 

כתובתנו: כיכר פז 51 - קרית גת
טלפון: 08-6883920

 k-gat@morim.org.il :מייל

קבלת קהל בתיאום מראש!

מפגש לעובדי הוראה חדשים
מתוכנן לחודש אוקטובר.

מועד מדויק ופרטים נוספים 
 יפורסמו בהמשך.

מפגש לעובדי הוראה חדשים
מתוכנן  לחודש אוקטובר.

מועד מדויק ופרטים נוספים 
 יפורסמו בהמשך.
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הסתדרות המורים מברכת את מנהלי בתי הספר המצטרפים השנה 
למערכת החינוך העירונית בקרית-גת ומאחלת להם הצלחה רבה

 בתפקידם המשמעותי!

עובדות ועובדי הוראה יקרים!
בפרוש עלינו שנת תשפ"ב, אני מאחלת לכם ולמשפחותיכם

שתהא זו שנה של בריאות, חוסן, שלווה ונחת, שנה שבה תוכלו
להגשים את חלומותיכם, את תכניותיכם ואת חדוות העשייה,

הנתינה והיצירה הנטועה עמוק בלבכם.
 

מי ייתן ושנה זו תאיר אלינו את פניה ותביא עימה בשורות טובות
של ביטחון, רפואה, חירות, צמיחה, שגשוג, אחווה ואהבה לעמנו

ולעולם כולו.
 

שנה טובה ומבורכת!
מוריה זגורי, יו"ר סניף קרית-גת והמרחב

אהרון עטייה | מנהל חטיבת הביניים אורט כרמי גת
הרב אריאל חודפי | מנהל חט״ב אורט ישיבה תיכונית

ויולט צוקרמן | מנהלת ב"יס לחינוך מיוחד
קרן בן אבי | מנהלת בית הספר אפרים בן דויד



חלוקת שי לראש השנה במעמד 
ראש העיר קרית גת אבירם דהרי 

ומנהלת אגף החינוך זהבה גור
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הרמת כוסית לראש השנה עם גמלאי
סניף קרית גת במרינה באשקלון

 



יום המורה תשפ"א במעמד מזכ"לית
הסתדרות המורים יפה בן דויד 
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ילדי הגנים ובתיה"ס מברכים את עובדי
ההוראה ביום המורה

 

חגיגת פורים בבתי הספר
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מפגשים מקצועיים בחדרי מורים
 

יום העצמאות בגני הילדים בקרית גת
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ייעוץ פנסיוני עם מנהל שכר ופנסיה
ברשות בני בנימין

 

הבחירות לסניף - מאי 2021
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שבתות עיון וחברה במלונות הרברט
סמואל בירושלים ואורכידאה תל אביב

 

כינוס ועידת הל"ה של הסתדרות המורים
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זכויות עובדי ההוראה

פיזור ימי עבודה בשבוע

- אין דלתות וחלונות באופק חדש.
- יום הלימודים מתחיל בשעה הראשונה ומסתיים עפ"י היקף משרתו של המורה.

100%-85% - עד 5 ימים
84%-70% - עד 4 ימים
69%-50% - עד 3 ימים

 

שעות פרטניות  
 

מיועדות לעבודה עם קבוצה המונה עד 5 תלמידים.
בחינוך המיוחד עם קבוצה המונה עד 3 תלמידים.

תוכן השעות הפרטניות ייקבע ע"י מנהל ביה"ס ע"פ הנחיות משרד החינוך.
מחנך כיתה יקדיש שעתיים מתוך השעות הפרטניות ל"ניהול כיתה", 

עם תלמידים או ללא תלמידים, ע"פ שיקול דעתו.
הערה:

- שעות פרטניות יכולות להיות בסוף היום או כשעת רוחב באמצע היום.
- מורי השילוב ילמדו בשעות הפרטניות תלמידים שזכאים לשילוב.

- חל איסור לבצע מילוי מקום בשעה פרטנית. 
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שעות שהייה 
 

מהוות חלק בלתי נפרד מיום עבודתו של המורה והן ישובצו במערכת השיעורים.
בשעות השהייה יעסוק המורה בפעילויות הבאות: 

- ישיבות עבודה (ביסודי עד 2 ש"ש, בחטיבות הביניים עד 4 ש"ש).
- ישיבות של המועצה הפדגוגית. 

- ישיבות של הצוותים המקצועיים עם רכז מקצוע.
בחינוך המיוחד תשמשנה שעות השהייה (2 ש"ש ביסודי ו- 4 ש"ש בחט"ב) להשתתפות

בוועדת השמה, לתכנון עבודת הסייעות ולתיאום עם גורמי חוץ.
 

תכנון יתר שעות השהייה יקבע ע"פ שיקול דעתו של המורה, למשל:
- להכנת חומרי למידה ולתכנון ההוראה.

- למפגשים פרטניים עם ההורים.
- לבדיקת עבודות ומבחנים.

 
משך שעת השהייה הוא 45 דקות בדומה לשעה פרטנית ולשעה פרונטלית.
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פעילויות בית ספריות 
 

עובד הוראה, כולל מנהל וסגן מנהל, יכול לנצל עד 18 שעות בכל מחצית שנת לימודים
לפעילויות שלהלן ולקבל עבורן תשלום נוסף:

- אסיפה בית ספרית כללית (עד 4 שעות במחצית).
- אסיפת הורים וילדים פרטנית (עד 8 שעות במחצית).

- מסיבה נושאית, מסיבת סיום וכד' (עד 6 שעות במחצית).
כל שעה בפעילות בית ספרית אורכה 45 דקות וערך השעה הוא בשיעור של 125%.

עובד הוראה המבצע פעילות בית ספרית ביום החופשי, זכאי לתמורה בשיעור של 125%.
מחצית א' מסתיימת ב-31 ינואר.

מחצית ב' מתחילה ב-1 בפברואר.
 

שעות גיל למורים מורים קיימים מגיל 50 עד 55 (לא כולל) זכאים להפחתה של 2 שעות
פרונטאליות בהתאם לשיעור משרתם.

מורים קיימים בגיל 55 ומעלה זכאים להפחתה של 3 שעות פרונטאליות = שעה אחת
פרטנית בהתאם להיקף משרתם.

מורים חדשים יהיו זכאים, החל מגיל 50, להפחתה של 2 שעות פרונטאליות. לגביהם לא
תהיה הפחתה נוספת בגיל 55.

ההפחתה לעובדי ההוראה במשרה חלקית תיעשה באופן יחסי לחלקיות משרתם.
התאריך הקובע לעניין זה, נשאר כפי שהיה, 31 בדצמבר.
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פיתוח מקצועי ב "אופק חדש" 
 

פיתוח מקצועי וקידום בדרגות:
עובדי הוראה העובדים על פי רפורמת אופק חדש נדרשים ללמוד ולהתפתח מקצועית 

לאורך כל הנתיבה המקצועית ויקודמו בדרגות שכר ע"פ התנאים הנהוגים כפי שיפורט להלן.
התנאים לקידום בדרגות או חצאי דרגות לעובדי הוראה אקדמאיים (חדשים וקיימים):

 

1. למידה של שעות פיתוח מקצועי (שפ"מ) בהתאם לדרגתם ובתנאי שלימודיהם יהיו מתוך
המתווה לפיתוח מקצועי בהתאם למדיניות ולרשימת המוסדות האקדמיים המפורטים באתר

משרד החינוך ו/או קיבלו הכרה על ידי אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי ההוראה.
2. עמידה בפרק זמן נדרש (פז"ן) לשהייה בהתאם לדרגה.

3. הערכת מנהל
קיומה של הערכה מעצבת היא תנאי לקידום בדרגה אך יובהר כי הציון שיקבל עובד ההוראה

בהערכה, לא יהווה חסם לקידום בדרגה.
לתשומת לבכם: בנוסף להערכת המנהל/המפקח, נדרש עובד ההוראה למלא ולשגר טופס

הערכה מקוון על עצמו. הטופס נמצא בפורטל עובדי הוראה.
עקרון הרצף– החל מתשע"ד חל עקרון הרצף בו עובד הוראה יוכל לתכנן את היקף לימודיו

מידי שנה בהתאם לדרגתו ובתנאי שילמד בכל שנה 30 שעות לפחות.
עקרון הרצף תקף רק בקידום מדרגות 3 ומעלה.
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עובד הוראה יהיה זכאי לחרוג מעיקרון הרצף בתהליכי הפיתוח המקצועי, 3 פעמים בלבד
לאורך כל הקריירה המקצועית שלו (משנת לימודים אחת, כל פעם בדרגה אחרת), 

והן יחשבו לו לפז"ן במידה ועמד בתנאים הבאים: 
השלים את הפז"ן הנדרש לדרגה.

לא היו שנתיים רצופות בהן עובד ההוראה לא השתתף בתהליכי פיתוח מקצועי.
 

תעודה לתואר שני/שלישי מזכה בשעות פיתוח מקצועי הנצברות לקידום בדרגה:
- עד 120 שעות לפיתוח מקצועי למורים המתקדמים לדרגות 2-9. 

- עד 140 שעות לפיתוח מקצועי לסגנים ולמנהלים. התואר הינו במקצועות החינוך וההוראה
הנלמדים בבתי הספר. 

 

- מורה בשנת התמחות (סטאז') – מורה בשנת התמחות חייב להשתתף בסדנת התמחות
המתקיימת באחת מהמכללות או האוניברסיטאות.

הסדנה בהיקף 60 שעות היא חובה אך היא אינה מוכרת לצורך קידום בדרגה, שכן המתמחה
עדיין ללא רישיון הוראה בשנה זו.

מתמחה שהשתלב בשנה זו בהשתלמות בית ספרית או בהשתלמות של אשכול הגנים אליו
הוא שייך, יצברו לו 30 שעות לפיתוח המקצועי לאחר סיום ההתמחות.

- מורה בשנה הראשונה לאחר הסטאז'– מורה בשנה ראשונה מחויב ללמוד ב"סדנת תמיכה
למורים מתחילים באופק חדש" במכללה להכשרת עובדי הוראה. סדנה זו תוכר ל- 30 שעות

לצורך פיתוח מקצועי וקידום בדרגה.
במקביל לסדנה, מקבל עובד ההוראה החדש 20 שעות ליווי אישי

על ידי מלווה שיתמנה על ידי הפיקוח או מנהלת בית הספר.
 
 

פיתוח מקצועי למורים 
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פיתוח מקצועי למורים 
 

המפקחות על גני הילדים במחוזות יתוו את תהליכי הפיתוח המקצועי של הגננות.
כלל הגננות– פיתוח מקצועי בהיקף 30 שעות שנתיות במסגרת האשכול במרחב הגאוגרפי

בהנחיית הגננת המובילה.
במסגרת זו תקיים המפקחת את מפגשי "המפקחת וגננותיה" בהיקף של עד 12 שעות.

 

מעמד בהוראה בחינוך הרשמי
 

- שנת ניסיון ראשונה, בדרך כלל זו גם שנת ההתמחות.
באופק חדש לא נחשבת שנה זו לצורך קידום בוותק בהוראה.

בתום שנה זו יקבל עו"ה מכתב הפסקת עבודה מנהלית אוטומטית.
- שנת ניסיון שנייה, בשנה זו יוערך עו"ה על ידי מנהל בית הספר ובתום ההערכה 

תועבר המלצה לקביעות או הארכת הניסיון למשרד החינוך.
במידה ועו"ה מועסק במשרה פנויה, לא יקבל עו"ה מכתב הפסקת עבודה.

- תוקף ההמלצה לקביעות הינו בשנה השלישית להעסקת עו"ה במידה ומועסק במשרה
פנויה.

- במידה והמתמחה לא השלים השכלתו (BA + תעודת הוראה) בתום שנתיים כמתמחה,
דרגתו תשתנה לבלתי מוסמך עד להשלמת השכלתו.

 
 
 

-
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צמצום משרה

עובד הוראה קבוע, שמשרתו צומצמה מסיבות שונות בהשוואה למשרתו בשנה הקודמת,
חייב למלא טופס בקשה לחל"ת שעות, שצומצמו לאותה שנת לימודים (אפילו לשעה אחת

בלבד). 
בקשת החל"ת מבטיחה את הזכות לחזור שנה לאחר מכן למלוא המשרה הקודמת.

אי הגשת בקשה לחל"ת משחררת את משרד החינוך ממחויבות להחזיר את השעות האלה
וזכויות המורה נפגעות.

 

הריון ולידה

עובדת הוראה חייבת להודיע למנהלת ביה"ס בחודש החמישי להריונה.
עובדת הוראה חייבת להודיע 14 יום לפני סיום חופשת הלידה על שובה לעבודה או על רצונה

להמשיך בחופשה ללא תשלום.
עובדת זכאית ל-15 שבועות חופשת לידה בתשלום מטעם ביטוח לאומי- מענק דמי לידה.

ניתן להאריך את חופשת הלידה ב-12 שבועות נוספים ללא תשלום על פי חוק עבודת נשים
ועד שנה לאחר הלידה.

 

הנקה

עובדת הוראה לאחר חופשת לידה, אשר היקף משרתה הינו 90% משרה ומעלה, תהיה זכאית
במשך 4 חודשים ממועד תום חופשת הלידה ע"פ חוק (דהיינו מסיום 15 שבועות מיום

הלידה) להפחתה של שעה אחת ביום משעות השהייה
מבלי שיופחת שכרה או היקף משרתה בשל כך.
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שעות אם

מעל 80% משרה זכאית כל מורה-אם (לילדים עד גיל 14) להפחתת שעה פרונטלית והפחתת
שעת שהייה.

משרת אם למורה אב ב"אופק חדש", הזכות של מורה אב מותנית בקיום התנאים הבאים:
- אשתו עובדת או עצמאית.

- אשתו אינה משתמשת/אינה זכאית לזכות בקשר להורות במקום עבודתה.
- לבקשה יש לצרף תלושי שכר של האישה ולשלוח לגזברות מחוז.

 
 
 

תכנית עבודה

יש להכין תכנית עבודה שנתית בלבד.
אין חובת הגשה של תכנית יומית/שבועית/חודשית.

 

תורנויות מורים 

- כל מורי בית הספר מחויבים בתורנות. מנהל/ת בית הספר פטור/ה.
- מורה העובד/ת מעל חצי משרה 51% שתי תורנויות שבועיות. תורנות אחת ארוכה (יום

מלא) ותורנות אחת קצרה (הפסקה אחת). 
- מורה העובד/ת משליש משרה ועד חצי משרה– התורניות הן אחת לשבועיים.

- מורה עד שליש משרה– פטור מתורנויות.
- מורה תורן יגיע לבית הספר בשעה 07:45. 

- מורה בהריון החל מחודש שביעי– זכאית לבקש פטור.
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ישיבות פדגוגיות
 

תתקיימנה במסגרת שעתיים השהייה השייכות למנהל/ת. 
במידה ותהיה "גלישה" מהן, שעות ה"גלישה" תקוזזנה משעות השהייה השייכות למנהל/ת

בשבוע שבועיים שלאחר מכן.
אין לזמן מורים לישיבות אחה"צ/ערב היות וזה בניגוד להסכמי העבודה.

 

הסתדרות המורים
הבית של עובדי ההוראה
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קישורים שימושיים

טופס הצטרפות להסתדרות  המורים

קרן השתלמות  - הצטרפות 

אתר אשמורת

זכויותיך

עמותת המורים

סניף קרית גת באתר הסתדרות המורים 
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