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

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

בתסקיר זה הוצגו עקרי הדברים והשינויים על מנת לפשט ולקצר. 
הסוגיות	והשאלות	שצפו	ועלו	במשרדנו	ע"י	מוסדות	רבים,	עצום,	ומשכך	אם	יש	לכם	שאלות	נוספות	ואתם	

מעוניינים	לקבל	תמונה	והבנה	פרטנית	למוסדכם,	פנו	אלינו	למחלקה	לניהול	סיכונים	ובקרות	שכר.	
rachel@cpa.mishor.co.il רו"ח רחל רביץ, מייל

@ 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 


