
 "אופק חדש"

 ב הרשמיות"בחטלעובדי בעלויות 

 שיפוי איחוד משכורת

   
 ד"ל תשע"כנס בעלויות שנה

 משרד החינוך
 



  סקירת התהליך 

          שיפוי איחוד משכורת בבעלות

 (ר"במית 15נושא )

חישוב פרופיל אופק חדש 

 הנושאים
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 -בתהליך שלושה חלקים מרכזיים

י המנהל"מבוצע ע -'חלק א 

 ב הרשמיות   "שיבוץ המורים עובדי הבעלות בחט   

 .במערכת שיבוץ   

י הבעלות"מבוצע ע -'חלק ב 

  דיווח נתוני השכר של המורים לצורך קביעת 

 "(.יוניק" -ההמרותלמוקד )הדרגה באופק חדש     

  רשימה  )דיווח המורים מאחדי המשכרות בבעלות

 .לגזברות המחוז( 'ב

 

 מתורגמת"תוצאת חישוב פרופיל אופק חדש  "

 . .א.לטבלת מורה בדירוג ב

  פרמטרים 2תוצאות חישוב הפרופיל כוללות: 

דרגה ממוצעת 

ותק ממוצע 

 ר"עושפירוט חישוב הפרופיל מופיע במערכת. 

 

 סקירת התהליך
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י משרד החינוך"מבוצע ע -'חלק ג 

 -חלק זה תלוי בביצוע של שני החלקים הקודמים

 ה"לעוקביעת דרגות אופק חדש. 

השעות לאיחוד משכורת בבעלות' אישור מס. 

חישוב פרופיל אופק חדש לחטיב הביניים. 

ס הזכאים בגין איחוד משכורת "חישוב תשלום לבתיה

 (.במערכת התשלומים 15נושא )בבעלות 

 סקירת התהליך

4 



5 
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,  דירוג

דרגה 

 וותק

שעות מאושרות  

 לאיחוד משכורת

משרות המורים  

 המועסקים באופק



 

  שיפוי הבעלויות הזכאיות לאיחוד משכורת בבעלות

 .במערכת התשלומים 15יהיה כבעבר בנושא 

י שעות איחוד משכורת שאושרו "השיפוי יבוצע עפ

בהתאם לכללי איחוד  , "(' רשימה ב)"בגזברות המחוז 

י עובדי  "משכורת וליתרת התקן הבלתי מנוצלת ע

 .מדינה

  הבקשה והאישור של שעות איחוד משכורת יתחלקו

 :לשני חלקים

שעות שלא באופק חדש 

שעות באופק חדש 

 שיטת התחשבנות איחוד משכורת
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 ב יבדקו"בחטיתרת התקן מול: 

חדש  שעות שלא באופק ' מס 

 (עבור מורים שלא עומדים בתנאי ההצטרפות לאופק חדש)   

חדשבאופק  פרונטאליותשעות ' מס 

 

 בהתאם לשעות הפרונטאליות שיאושרו לשיפוי באופק

 .חדש יועבר שיפוי גם עבור שעות פרטניות ושעות שהיה

 להתחשבנות איחוד משכורת ש"הש' מס
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י פרופיל אופק "עלות השעה באופק חדש תחושב עפ

 .ס"חדש של ביה

י "עפ, בשלב זה, עלות השעה שלא באופק חדש תחושב

 .הפרופיל שהיה נהוג טרום אופק חדש

עלות השעה של השעות הפרונטאליות באופק חדש  ,

 .הפרטניות והשהיה הינה זהה

 להתחשבנות איחוד משכורת ש"השעלות 
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 -נוסחת החישוב

 אחוז  *עלות * יחידות 

 ר"במית 15דוגמה לחישוב נושא 
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קוד 

נושאנושא

מספר 

תאור יחידהסכום מחושבעלותאחוזיחידות

ש. לא באופק חדש   20100548.3110,966.20השאלת מורים )איחוד(15

שעות באופק חדש   117100472.8655,324.62השאלת מורים )איחוד(15

שעות פרטניות     20100472.869,457.20השאלת מורים )איחוד(15

שעות שהייה   46100472.8621,751.56השאלת מורים )איחוד(15

רשימה  

 'ב

 

 

 

פרופיל  

 אופק



 

  פרופיל אופק חדש יתבסס על המורים עובדי

י דיווח  "עפ, הבעלות במוסד שהצטרפו לאופק חדש

 .המורים במערכת שיבוץ

 מתורגמת"תוצאת חישוב פרופיל אופק חדש  "

 . .א.לטבלת מורה בדירוג ב

  פרמטרים 2תוצאות חישוב הפרופיל כוללות: 

דרגה ממוצעת 

ותק ממוצע 

ר"פירוט חישוב הפרופיל מופיע במערכת עוש. 

 

 פרופיל אופק חדש
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 ר"עושדוח פירוט חישוב פרופיל ממערכת 
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 (חלקית. )א.טבלת המשקולות למורה ב

16 

11.522.533.544.555.566.577.588.59

11.001.041.081.121.161.201.241.291.341.391.441.501.561.621.691.761.83

21.021.061.101.141.181.221.271.311.361.411.461.531.591.661.721.801.87

31.041.081.121.161.201.251.291.341.391.441.491.561.621.691.761.831.91

41.061.101.141.181.231.271.321.371.421.471.521.591.651.721.791.871.95

51.081.121.161.211.251.301.341.401.451.501.551.621.691.761.831.911.98

61.101.151.191.231.281.321.371.421.471.531.591.651.721.791.871.952.02

71.131.171.211.261.301.351.401.451.501.561.621.691.751.831.901.982.07

81.141.181.221.271.311.361.411.471.521.581.631.701.771.851.922.002.09

91.151.191.231.281.331.381.431.481.531.591.651.721.791.871.942.022.11

101.161.201.251.291.341.391.441.501.551.611.671.741.811.881.962.042.13

111.171.221.261.311.351.411.461.511.571.621.681.751.831.901.982.062.15

121.181.231.271.321.371.421.471.531.581.641.701.771.841.922.002.092.17

131.201.241.291.331.381.431.491.541.601.661.721.791.861.942.022.112.19

141.211.251.301.351.401.451.501.561.611.671.731.811.881.962.042.132.21

151.221.271.311.361.411.461.511.571.631.691.751.831.901.982.062.152.24

161.231.281.321.371.421.481.531.591.641.711.771.841.922.002.082.172.26

171.241.291.341.391.441.491.551.601.661.721.791.861.942.022.102.192.28

181.261.301.351.401.451.511.561.621.681.741.801.881.962.042.122.212.30

191.271.321.361.421.471.521.581.641.691.761.821.901.982.062.142.242.33

201.281.331.381.431.481.541.591.651.711.781.841.922.002.082.172.262.35

211.291.341.391.441.501.551.611.671.731.791.861.942.022.102.192.282.37

221.311.361.411.461.511.571.621.691.751.811.881.962.042.122.212.302.40

231.321.371.421.471.531.581.641.701.761.831.901.982.062.142.232.332.42

דרגה

ותק



 (חלקית. )א.טבלת המשקולות לדרגת מ

17 

11.522.533.544.555.566.577.588.59

11.051.091.131.171.211.261.301.351.401.451.511.571.641.711.771.851.93

21.071.111.151.191.241.281.331.381.431.481.541.601.671.741.811.891.96

31.091.131.171.221.261.311.361.411.461.511.571.631.701.771.851.922.00

41.111.161.201.241.291.341.381.441.491.541.601.671.741.811.881.962.04

51.141.181.221.271.311.361.411.461.521.571.631.701.771.851.922.002.08

61.161.201.251.291.341.391.441.491.551.611.661.741.811.881.962.042.13

71.181.231.271.321.371.421.471.521.581.641.701.771.841.922.002.082.17

81.191.241.281.331.381.431.481.541.591.651.711.791.861.942.022.102.19

91.211.251.301.351.391.451.501.551.611.671.731.811.881.962.042.132.21

101.221.261.311.361.411.461.511.571.631.691.751.821.901.982.062.152.23

111.231.281.321.371.421.481.531.591.641.701.771.841.922.002.082.172.26

121.241.291.341.391.441.491.541.601.661.721.781.861.942.022.102.192.28

131.261.301.351.401.451.501.561.621.681.741.801.881.962.042.122.212.30

141.271.321.361.411.471.521.571.631.691.761.821.901.972.062.142.232.32

151.281.331.381.431.481.541.591.651.711.771.841.921.992.082.162.262.35

161.291.341.391.441.491.551.611.671.731.791.861.942.012.102.192.282.37

171.311.361.401.461.511.571.621.681.741.811.881.952.032.122.212.302.40

181.321.371.421.471.521.581.641.701.761.831.891.972.052.142.232.322.42

191.331.381.431.491.541.601.661.721.781.851.911.992.082.162.252.352.44

201.351.401.451.501.561.611.671.731.801.861.932.012.102.192.272.372.47

211.361.411.461.521.571.631.691.751.821.881.952.032.122.212.302.392.49

221.371.421.481.531.591.651.711.771.831.901.972.052.142.232.322.422.52

231.391.441.491.551.601.661.721.791.851.921.992.082.162.252.342.442.54

דרגה

ותק
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 (חלקית. )א.טבלת המשקולות למורה ב
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11.522.533.544.555.566.577.588.59

11.001.041.081.121.161.201.241.291.341.391.441.501.561.621.691.761.83

21.021.061.101.141.181.221.271.311.361.411.461.531.591.661.721.801.87

31.041.081.121.161.201.251.291.341.391.441.491.561.621.691.761.831.91

41.061.101.141.181.231.271.321.371.421.471.521.591.651.721.791.871.95

51.081.121.161.211.251.301.341.401.451.501.551.621.691.761.831.911.98

61.101.151.191.231.281.321.371.421.471.531.591.651.721.791.871.952.02

71.131.171.211.261.301.351.401.451.501.561.621.691.751.831.901.982.07

81.141.181.221.271.311.361.411.471.521.581.631.701.771.851.922.002.09

91.151.191.231.281.331.381.431.481.531.591.651.721.791.871.942.022.11

101.161.201.251.291.341.391.441.501.551.611.671.741.811.881.962.042.13

111.171.221.261.311.351.411.461.511.571.621.681.751.831.901.982.062.15

121.181.231.271.321.371.421.471.531.581.641.701.771.841.922.002.092.17

131.201.241.291.331.381.431.491.541.601.661.721.791.861.942.022.112.19

141.211.251.301.351.401.451.501.561.611.671.731.811.881.962.042.132.21

151.221.271.311.361.411.461.511.571.631.691.751.831.901.982.062.152.24

161.231.281.321.371.421.481.531.591.641.711.771.841.922.002.082.172.26

171.241.291.341.391.441.491.551.601.661.721.791.861.942.022.102.192.28

181.261.301.351.401.451.511.561.621.681.741.801.881.962.042.122.212.30

191.271.321.361.421.471.521.581.641.691.761.821.901.982.062.142.242.33

201.281.331.381.431.481.541.591.651.711.781.841.922.002.082.172.262.35

211.291.341.391.441.501.551.611.671.731.791.861.942.022.102.192.282.37

221.311.361.411.461.511.571.621.691.751.811.881.962.042.122.212.302.40

231.321.371.421.471.531.581.641.701.761.831.901.982.062.142.232.332.42

דרגה

ותק



י משקל המוסד"הדרגה והותק של המוסד יקבעו עפ. 

א .משקל המוסד יאותר בטבלת המשקלות למורה ב

 .8או  2בדרגה 

 ר"עושדוח פירוט חישוב פרופיל ממערכת 
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 (חלקית. )א.טבלת המשקולות למורה ב

21 

11.522.533.544.555.566.577.588.59

11.001.041.081.121.161.201.241.291.341.391.441.501.561.621.691.761.83

21.021.061.101.141.181.221.271.311.361.411.461.531.591.661.721.801.87

31.041.081.121.161.201.251.291.341.391.441.491.561.621.691.761.831.91

41.061.101.141.181.231.271.321.371.421.471.521.591.651.721.791.871.95

51.081.121.161.211.251.301.341.401.451.501.551.621.691.761.831.911.98

61.101.151.191.231.281.321.371.421.471.531.591.651.721.791.871.952.02

71.131.171.211.261.301.351.401.451.501.561.621.691.751.831.901.982.07

81.141.181.221.271.311.361.411.471.521.581.631.701.771.851.922.002.09

91.151.191.231.281.331.381.431.481.531.591.651.721.791.871.942.022.11

101.161.201.251.291.341.391.441.501.551.611.671.741.811.881.962.042.13

111.171.221.261.311.351.411.461.511.571.621.681.751.831.901.982.062.15

121.181.231.271.321.371.421.471.531.581.641.701.771.841.922.002.092.17

131.201.241.291.331.381.431.491.541.601.661.721.791.861.942.022.112.19

141.211.251.301.351.401.451.501.561.611.671.731.811.881.962.042.132.21

151.221.271.311.361.411.461.511.571.631.691.751.831.901.982.062.152.24

161.231.281.321.371.421.481.531.591.641.711.771.841.922.002.082.172.26

171.241.291.341.391.441.491.551.601.661.721.791.861.942.022.102.192.28

181.261.301.351.401.451.511.561.621.681.741.801.881.962.042.122.212.30

191.271.321.361.421.471.521.581.641.691.761.821.901.982.062.142.242.33

201.281.331.381.431.481.541.591.651.711.781.841.922.002.082.172.262.35

211.291.341.391.441.501.551.611.671.731.791.861.942.022.102.192.282.37

221.311.361.411.461.511.571.621.691.751.811.881.962.042.122.212.302.40

231.321.371.421.471.531.581.641.701.761.831.901.982.062.142.232.332.42

דרגה

ותק



 ר"עושדוח פירוט חישוב פרופיל ממערכת 
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 :י"עלות השעה המתוקצבת במוסד תקבע עפ

 . א.דירוג ב

  8דרגה 

 5ותק 



 2013תקצוב במחירי אפריל 

  ש"שדוגמה לעלות 

 5ותק  8בדרגה 
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5וותק

110,560.78. סה"כ מרכיבי שכר  

10,560.78שכר משולב  

  21,555.62. סה"כ תוספות אחוזיות

     528.04גמול חינוך

     369.63גמול ריכוז

     231.02גמול ליווי טיולים

     160.17גמול התאמות ללקויי למידה

     266.76שעות פעילות בית ספרית

     3453.99. סה"כ תוספות שיקליות

       15.05גמול ליווי טיולים שקלי ישן

       50.78אחזקת טלפון

       94.41מעונות

     293.75נסיעות

          -4. ביגוד והבראה

ביגוד

הבראה

       454.11. פס"ד פנסיה

  54,398.54. סה"כ עלויות מעסיק

     659.04ביטוח לאומי

  1,839.25קרן פנסיה

       21.95קופת גמל

     946.84מס שכר

     931.46קרן השתלמות

17,023.05סה"כ ברוטו חודשי כולל עלויות מעביד  

     472.86עלות ש"ש



 ר"במית 15דוגמה לחישוב נושא 

24 

קוד 

נושאנושא

מספר 

תאור יחידהסכום מחושבעלותאחוזיחידות

ש. לא באופק חדש   20100548.3110,966.20השאלת מורים )איחוד(15

שעות באופק חדש   117100472.8655,324.62השאלת מורים )איחוד(15

שעות פרטניות     20100472.869,457.20השאלת מורים )איחוד(15

שעות שהייה   46100472.8621,751.56השאלת מורים )איחוד(15

רשימה  

 'ב

 

 

 

פרופיל  

 אופק



 עובדי הבעלות  ה"עועל המנהל להשלים את דיווח

 .ב הרשמיות במערכת  שיבוץ"בחט

 ההמרותעל הבעלות להשלים את הדיווח למוקד  

 .ה"לעוכדי לקבוע את דרגת אופק חדש "( יוניק)"

  על הבעלות לדווח לגזברות המחוז את רשימת

 .'רשימת ב -המורים מאחדי המשכורת בבעלות

הן הכרחיות לצורך חישוב פרופיל אופק  , פעולות אלו

מגיע אם , ס"ב ולצורך חישוב השיפוי המגיע לביה"לחט

 (.15נושא )בנושא איחוד משכורת , לו

 חשוב לדעת
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