
ואילך. הרפורמה משלבת   2009 אופק חדש: רפורמה בחינוך היסודי הרשמי שהוטמעה משנת 
שינוי ארגוני מעמיק בפעילות בית הספר, יחד עם שדרוג ושינוי שכר המורים. 

מטרות הרפורמה: שוויון הזדמנויות לכל תלמיד, העלאת הישגי התלמידים וצמצום פערים, חיזוק 
ושיפור  הספר  בית  מנהל  סמכויות  של  והרחבה  העצמה  שכרם,  והעלאת  המורים  של  מעמדם 

האקלים הבית ספרי.

היערכות לרפורמת אופק חדש
לקראת החלת הרפורמה על מוסדות חינוך מיוחד – מוכרים שאינם רשמיים

   עיקרי הרפורמה

תלמיד   קידום אישי, לימודי וחברתי. העלאת השגים וצמצום פערים.
מורה	  חיזוק מעמד המורים, העלאת שכר. מלוא העבודה תבוצע בתחומי המוסד תוך קבלת תוספת שכר.

מוסד	  תוספת שעות בנפח משמעותי לניצול בהתאם לצרכי המוסד )38%(. כר רחב לשיקול דעת ההנהלה.

 ברמת המורה – מה נדרש? ומה התמורה?

1. הדרישה: בסיס המשרה יגדל מ 30 ש"ש ל 36 ש"ש. כלומר, תוספת של 20% לשהות במוסד 1 . 
שעות הפרונטל – שעות ההוראה בכיתה יפחתו ממספרם קודם הרפורמה    26 ש"ש
שעות פרטניות – שעות ללמידה פרטנית עד 3 תלמידים בחינוך המיוחד      5 ש"ש
שעות שהיה – שעות לביצוע מטלות סובבות ההוראה         5 ש"ש

		36	ש"ש 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 סך	הכל	

2. התמורה - תוספת שכר למורים קיימים )מקדמי ההמרה(: בין 17% ועד 37%  לפי תפקיד, שכבה ומצב אישי. 
שימו	לב! התוספת היא למשרה מלאה. בפועל ערך שעת נוכחות – יורד. 

לדוגמה מורה מקצועי ביסודי:

עיקרי 
הרפורמה

ברמת המורה, 
מה נדרש? ומה התמורה?

ברמת המוסד,
שינוי ארגוני ותקציבי

השוואה בין תוספת היקף משרה לתוספת שכר מורה מקצועי ביסודי:

עולם ישןאופק חדש 

3630ש"ש משרה מלאה

17%מקדם המרה )שיעור תוספת(

7,0206,000שכר חודשי )לדוגמה(

195200ערך לשעת נוכחות שבועית

2630שעות פרונטל

1 בחטיבת ביניים – בעולם ישן 24 שעות, כך שתוספת הנוכחות 50%. במקביל קיים שיפוי מיוחד. לשם הפשטות הפירוט המספרי מתייחס לשכבה א – ו. 



  ברמת המוסד – הרפורמה משפיעה על ארגון, תקציב וסביבה פיזית.

  היקף שעות נוספת למוסד – כך שלכל מורה יוקצו שעות שהיה ופרטניות בהן יוכל לבצע מטלות ולקדם 
תלמידים. 

  שדרוג וחיזוק מעמד מנהל בית הספר- ע"י הגדרת משרה מלאה וכך שכר הוגן למנהל גם במוסדות קטנים.
  שעות שהיה בתחומי המוסד – לביצוע מטלות תומכות הוראה: ישיבות עבודה, הכנת חומרים, מפגשים עם 

הורים, בדיקת עבודות ומבחנים.
  שעות פרטניות בתחומי המוסד – ללמידה בקבוצות קטנות. )עד 3 תלמידים בחינוך המיוחד(.

  סביבה פיזית: שיפוץ פינות עבודה מיועדות לשעות שהיה ושעות פרטניות. לצורך השיפוץ מתקבל תקציב 
ממשרד החינוך. בחינוך הרשמי בוצע באמצעות הרשות המקומית. 

@ כל הזכויות שמורות למשרד מישו"ר חשבות

היערכות לרפורמת אופק חדש
לקראת החלת הרפורמה על מוסדות חינוך מיוחד – מוכרים שאינם רשמיים

השוואת הקצאת שעות - אופק חדש ועולם ישן / דוגמה לכיתה

טבלה מסכמת אופק חדש מול עולם ישן

עולם ישןאופק חדש 

ללא שינוי באופק חדש. לפי אורך יום נדרששעות פרונטל )אורך(

3 שעות חינוך לכיתהאין הקצאהשעות חינוך 

2-3 שעות ניהול לכיתהמשרה מלאה למנהל מתוקצבת בנפרדשעות ניהול

לא קיים. תוספת 19% על שעות הפרונטלשעות פרטניות

לא קיים.תוספת 19% על שעות הפרונטל.שעות שהיה

30 ש"ש )פרונטל + שעות תפקיד(36 ש"ש בשבוע )מתוכם 26 שעות פרונטל(בסיס משרה מלאה למורה.

טבלאות שכר חדשות. הצגת שורה אחת רכיבי השכר
בתלוש + גמולי תפקיד

שכר בסיס + תוספות והסכמים

קידום של 2% לשנה ב-7 השנים הראשונות. קידום וותק
ו1% בשנים הבאות. 

מקסימום קידום 36 שנים: 50%.

קידום 5% לשנה ב-7 השנים הראשונות, 2% 
בשנים ב 7-25 שנות וותק. 1% משנת 26 

ומעלה.
מקסימום קידום ב 36 שנים: 113%.

מקסימום תוספת 24.75%. מקסימום תוספת 83.3% ב 22 שנה.קידום פיתוח מקצועי

175%176%מקסימום קידום וותק ופיתוח מקצועי 



המטרה: 
מתן 'ארגז כלים' חכם ופונקציונלי לניהול תקן ותקציב המוסד, תוך מקסום 

הכנסת משרד החינוך.

תוכנה לניהול מוסד על יסודי

מה בתוכנה? 

המערכת	מסתנכרנת	אוטומטית	ומבצעת	מעקב	שוטף

• מעקב התקציב המתקבל – מית"ר.

• קליטה/שידור נתוני המורים – מערכת עוש"ר.

• מעקב שוטף קליטת תלמידים – מנב"ס. כולל איתור השגויים האפשריים כמו שגויי גיל, כפולים, ועוד.

מקסום	הכנסות	חינוך

מעקב ובקרות שגויים מאפשרים טיפול מבעוד מועד.• 
תיעוד וסינכרון הדיווחים השונים מאפשר איתור וטיפול בחסרי תקציב רטרו.• 
איתור הפרופיל המיטבי למוסד.• 
איתור רמת השירות המיטבית למוסד.• 
איתור חריגות תקציב ברמת ניצול התקן ועלויות השכר• 

ניהול	צוות	ההוראה

שיבוץ יעיל וידידותי לפי מורה/כיתה/מקצוע.• 
התראות מחויבות פרסונלית• 
מעקב ניצול או חריגה מהתקן• 

תכנון	הכנסות	
למוסד

בקרת	מצבת
תלמידים

ניהול	כח	אדם
בהוראה

בקרת	הכנסות
ממשרד	החינוך

בקרת	הכנסות
ממשרד	החינוך

התראה	על	חריגות
וסטיות	מהתקציב

מקסום
הכנסות	חינוך

ניתוח	הקצאת	
שעות	הוראה

דיווח	למערכות
אחרות

יתרונות מרכזיים



משרד מישו"ר 
ליווי מוסדות חינוך ומתן כלים לניהול נכון

וייעוץ עסקי בע"מ הינה חברה פורצת דרך אשר הוקמה למטרת פיתוח שרותי  חברת מישו"ר חשבות 
חשבות בתחומי חינוך ורווחה. המיזם, ביוזמתה של רו"ח אביגיל שקוביצקי, שם לו למטרה לספק למוסדות 
פתרונות חשבות שיכללו חיבור תקציבי לפעילות בשטח, הנגשת נתוני התקציב והכספים לגורמי הניהול, 

תוך התייחסות וסקירת היקף נרחב של  התחומים והאתגרים העומדים בפני המוסדות והמנהלים.

לקוחות  לכ-250  חשבון  ראיית  שירותי  ומעניק  מס  ויועצות  רו"ח   40 מונה  מישו"ר  וחברת  רו"ח  משרד 
180 עמותות )בעיקר מוסדות חינוך ורשתות חינוך(. בנוסף מדי שנה מקבלים כמאה לקוחות  מתוכם כ 
נוספים יעוץ, ביקורת פנים, תכניות התייעלות, חוות דעת בתחומי חינוך, תקציבים מוניציפליים כדוגמת 
חוק נהרי ועוד. המשרד משמש כיועץ מקצועי לאיגודי מוסדות כמו "פורום מוסדות חינוך" ו"איגוד בתי 
הספר הדמוקרטיים" "ועד הורים ירושלמי". המשרד מוביל דרך ברמה ארצית, ומעורב בהליכים חקיקתיים 

והסכמים קואליציוניים הנוגעים למוסדות חינוך.

יסודי, פטור,  יסודי, על  סוגי המוסדות: מוכר שאינו רשמי,  כלל  חינוך מקיפה את  ההתמחות במוסדות 
הכשרת עובדי הוראה ומכללות, חינוך מיוחד, רשתות גנים ומעונות יום. 

תחום	התקציב	וההכנסות	
בניית תקציב שנתי ומעקב שוטף

מקסום הכנסות
דוחות חודשיים להנהלה

ייצוג וליווי מול משרד החינוך 
תכניות עסקיות לפרויקטים משולבים במוסדות חינוך

תחום	שכר	
טיפול בביקורות שכר חיצוניות ופנימיות

ביקורות משרד הכלכלה
חשבות שכר 

ליווי 'קול מוסד' לחשבות שכר במוסדות גדולים 
פירוקים, חישובים ובדיקת תביעות חוב 

ליווי מוסדות מול תביעות עובדים כולל חוות דעת מומחה.
סימולציות שכר

ליווי תהליכי ייעול עובדים וכח אדם

צוות	המחלקה
רו"ח	אביגיל	שקוביצקי,	מייסדת	החברה,	שותפה מייסדת ומנהלת 

רו"ח אביגיל שקוביצקי מובילה מזה כחמש עשרה שנה שינוי תפיסת ניהול כלכלי של עמותות ומלכרי"ם. 
במהלך נסיונה שימשה כסמנכ"ל כספים של רשת ארצית שהפעילה כ- 

רו"ח אביגיל שקוביצקי הקימה את המשרד בשנת 2008, ובעלת ניסיון בתחום תקציבים וחינוך של כ- 15 
שנים.

אביגיל שימשה כרו"ח ליוותה פרויקטים רבים של ארגון מערכות כספים והתאמתם לכללי התקציב והשכר 
)חרדי, דמוקרטי, דרוזי,  ובהתאם לחוקים הרלוונטיים לכלל המגזרים  ע"י מוסדות מתקצבים  הנדרשים 

בדואי וכו'(.

רו"ח	טובי	קרויזר,	שותפה,		מנהלת	מחלקה	מקצועית	מוסדות	חינוך
מירי	סוקולובסקי,	רכזת	תחום	ליווי	תקציבי	מוסדות	חינוך

רו"ח	רחל	רביץ,	רכזת	תחום	שכר


