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שנתיים-מנהליבתי"סשש אל:
מנהליחטיבותהביניים
 נהלימחלקותהחינוךברשויותהמקומיותמ
 מנהליהמחוזות
המפקחיםהכולליםבמחוזות

                                                                                                  

 
ע"והתש תקן השעות בחטיבות הביניים בשנת הלימודים 

 בחינוך הרגיל
 
 

כללי .1
תקןהשעותמסגרתההנחיותלהלןמטרתןלסייעבידיהמנהליםוהמוריםבארגוןהלימודיםובעמידהב

.)איןלחרוגמתקןהשעותהמוקצותלביה"ס(ה"סלרשותביתהעומד


ישלהבטיחקיומושלסדרהעדיפותהבא:בביתהספרבחלוקההפנימיתשלשעותהתקן


והמחויבותהפרופסיונאליתאליהם.שיבוץהמוריםהקבועיםעלפיהיקףעבודתם 1.1


קצועותהליבה.,עפ"יהמסגרתהמחייבתלהוראתמאורךלכיתההשעותכלהקצאת 1.2


שמירהעלמסגרתהשעותהמוקצותושיבוץעלפיהכלליםהמחייבים.בהתאםלהנחיותמתנ"ה1.3
תשע"ו.



תרבותישראל"-לתוכנית"מורשתנורמטיביתבשכבותז,חתלכיתהושבועיותשע2הקצאת1.4 
(,בחטיבתהבינייםבחינוךהממלכתיבמגזרהיהודי.69)ייעוד


          

(.57שעותשבועיותלכלכיתהבשכבהט'עבורלימודהמקצוע"אזרחות")ייעוד2הקצאה 1.5
 


מתווההתוכניתהדיפרנציאליתאשרהחלהבשנה"לתשע"המבוססתעלעיקרוןשיוויןהזדמנות.2

תלמידותלמידבמערכתהחינוך.לכל     
ותהטיפוחתוךמתןדגשלתוספתשעותהטיפוחלעשירוניםהגבוהים.לצורךכךהוגדלהמכסתשע

תוספותאלהיינתנובאופןהדרגתיעדליישוםמלאשלהתוכניתהדיפרנציאליתבשנתהלימודים
התשע"ט.


(מדעים94(מתמטיקה)02(תיגבורלימודים)06(ייעודים:שפתאם)31מקור:)-שגיםישיפור ה   2.1              

בשנה"לתשע"ההוקצושעותבמקורזהובייעודיםהמפורטים,לשנה"ל–(52(מיצויומצוינות)76)
  יוקצו נהוגים67%תשע"ו שהיו הכללים פי על יהיה החישוב )בסיס הישגים שיפור שעות של
(יוזמותחינוכיות.09(ייעוד:)31יוקצובמקור:שיפורהשגים)השעותבשנה"לתשע"ה(
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ש"שלכלכיתהנורמטיבית.2.34יוקצוו(בתשע"67)ייעוד:חמ"ד(08ממקור שעות ממ"ד )  2.2

 ש"שלכיתהנורמטיבית.1בנושאזהתהיהבסוףהדרך,בשנה"לתשע"טההקצאה       

 נ"ה   הקצאת שעות התקן למקצועות הלימוד תעשה בהתאמה להנחיות הקצאת התקן במת  2.3

 תשע"ו, בהלימה למגזר וסוג פיקוח כמפורט בהנחיות.                         


 הקצאת שעות תקן .3
 


השעותמספרהספר.יבתימנהלמוטלתעלהתקןשעותהאחריותלתכנוןולדיווחעלניצול3.1
הכית תחזית של הנתונים לפי המנהל ע"י יחושב הספר בית לרשות ותהעומדות
המנהל.והתלמידיםשיכין



השעותהבסיסי,תחשיבהתקןלביצועהנדרשיםהניהולייםהכליםניתניםיםבידיהמנהל
.לעולים


התלמידים3.2 מצבת של השוטף העדכון מחייבתהליך , העדכון  הספר. בתי מנהלי משמשאת

ני אחר ולמעקב ילבקרה דות ותלמידים על ומצנשירכמידע למסגרותה ולהחזרתם וטיפול ע
שלהתקן.הסופיתקביעתההקצאהתוךלימודיותבבתיהספר,


התקן הבסיסי 3.3



הקצאתשעות טבלתההקצאהפיתתבססעל,מהתקןהבסיסילתלמידולכיתתהאםהלימוד,
ממנהשכן–ב'המפורטתבנספח  ואיןלחרוג הטבלהמבוססתעלמסגרתתקציביתמוגדרת

עותהחריגההיאחריגהמתקציב.משמ


כיתותאלהאינןמתוקצבותולפיכךתלמידים(,20עד-איןלהפעילכתותחסרות)כתהחסרה
אגףאמח"ילאיקצהשעותלכתהחסרה.



מנהלביתהספרידווחלמנהלהמחוזבאמצעותמנהלמחלקתהתקןבמחוזעלקיומןשלכיתות
לב כדי האפשר, ככל מוקדם והוויסותחסרות האכלוס אפשרויות את אודוק תלמידים של

.מורים


זו כתה חסרה של  ההפעלתבמידה ואישור לכתה חסרה יינתן  על ידי הנהלת המחוז, 
מתוך המאגר המחוזי. תקצובה ייעשהו

 


 הפחתת גודל כיתה נורמטיבית בשכבה ז', ח',ט' 3.4
 

אםלמדדגודלכתה,שנקבעבהתאםהחלמתש"עשונתההקצאתשעותהתקןלכתהבחט"בבהת
בתשע"ו עלתחשיבכיתותז', והשפיע בשנה"לתשע"החודשהמדד, למדדטיפוחהביתספרי,

ח.המדדיקבעמחדשבשנה"לתשע"ט-יצמחלכיתותז
ממדד נגזרת הוא הכיתה גודל )מדד ספר בית כיתה גודל מדד פי על הינה נורמטיבית כיתה

להלן:הטיפוחשלביה"ס(כמפורט


21מתוך2עמוד


http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/


 ראלמדינת יש
 משרד החינוך

 סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי                                                                         
 

 
  02 - 5604035פקס:      02 - 5604013/14/15טלפון:     9100201, ירושלים, 2כתובת: רחוב דבורה הנביאה 
 http://www.education.gov.il, כתובת אתר המשרד: http://www.gov.ilכתובת אתר "שער הממשלה": 

 21 מתוך 3 עמוד








מדד 
גודל 
 כיתה

ספר מירבי מ
של תלמידים 

 בכיתה
401
392
383
374
365
356
347
338
329
3210

  
 

 
 3.5 עד תמנה גודל40שכבהאשר מדד )עפ"י התלמידיםבכיתה מספר מעל תלמיד כל תלמידים,

.ש"ש2-כיתהביתסיפרי(נורמטיביתיתוקצבב


ט':-ח'ואופןחישובהכיתההנורמטיביתלשכבהז',


מספרהתלמידיםבשכבהחלקימספרהתלמידים)לפימדדגודלכיתהשלהמוסדעפ"יהטבלה
,10–ומדדגודלכיתההינו67המופיעהלמעלה(.לדוגמא:אםמספרהתלמידיםבשכבההוא
,לפיכךיהיובביתהספרבשכבת32לפיהטבלהלמעלהמספרהתלמידיםלכיתהנורמטיביתהינו

67:32=2.09כיתותנורמטיביותלפיהחישוב3וגילז


תלמידים23=3תלמידיםכיתה22=2תלמידיםכיתה22=1כיתה


מספרהתלמידיםהמירבישנקבעלכיתהנורמטיביתעלפימדדגודלהכיתה,יופיעבפרטימוסד
ב"תקנט".



.במידתהצורךהתשע"ואתתחזיתהכיתותוהתלמידיםלשנתהלימודיםנוהספריכיתיבימנהל
וייעזרהם החינוך במחלקת החינוך במפקחברשות ובמנהל/תהמקומית, הספר בית /תעל

באחריותמנהליבתיהספרלשמורעלמסגרתתקןהמתוקצבתשכן,איהמחלקהלתקןבמחוז.
שמירהמשמעותהחריגהמתקציבהמדינה.



-או נספחיםומנהלביתספראתתקןהשעותהעומדלרשותו)ראכלכנתהתחזיתיחשבלאחרה
ב(. לתיםהמנהלבאחריות שיבוץ את והתלמידיםבכנן כיתות עלהמלמדיםהמוריםשקביעת

.נהכומהשעותהמגיעותלביתהספר,עלפיהתחזיתשה95%בסיסשל


הכיתותוהתלמידיםלשנתהלימודיםלהכנתתחזיתאחריות אישיתמנהלביתהספראחראי
ולמניעתחריגהבניצולשעותהתקן.התשע"ו
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.מחלקתהתקןבמחוזתשלחלמנהלביתהספרטופסממוחשבעלמספרהתלמידיםוהכיתות 3.6
נוסףהתשע"ובשנתהלימודיםהצפוייםמנהלביתהספריעדכןאתמספרהתלמידיםוהכיתות

בכלשכבהמספרהכיתות)ולאהקבוצות(אשרתלמדנהשפהזרהשנייה,ערביתו/אויןויצךלכ
צרפתית.מספרהכיתותהלומדותשפהזרהשנייהבכלשכבהלאיעלהעלסךכלמספרהכיתות

הנורמטיביותבאותהשכבה.


.אתהטופסישלהחזירלמחלקתהתקןבמחוז


יחול המצבת איסוף תחילת המצבתהתשע" י"ד בתמוז 1.7.2015-בתאריך איסוף במהלך .
שמערכתרתימס האוטומטי למסמך )בנוסף ידם על חתומה מעודכנת מנהל/ת הצהרת גם

 .בלבדהמנב"סמנפיקה(תועברלמטהמצבתתלמידים


ב הלימודים שנת פתיחת התלמידים,הבאלול תשע" י"זבספטמבר1-עם כל קבלת ואחרי
ישלחו התלמידיםללימודים, מספר על המבוסס עדכון תלמידים מצבת למטה ביה"ס מנהלי

הנוכחיםבפועלבביה"ס.


לבדיקות בסיס תהווה והיא התקנט, במערכת המעודכנת המנהל הצהרת את לראות ניתן
ובקרותשיערכוע"יאגףתקןבמחוז.



תיבימנהל כאמור,משייהספר כו, באופן שינוייםשוטףלדווח העל למטהבמספר תלמידים
התלמידים ו בלבדמצבת באחריותם שלא חריגהלוודא הבסיסינעשתה התקן שעות ממכסת

המגיעהלביה"סעלפיטבלתההקצאה.


 שעות הלימוד 3.7


בתיהספרמתבקשים לוודאשמכסתהשעותהכוללתתאפשרלקייםאתמתכונתשעותמנהלי
וחל הלימודים ל"ארגון בהנחיות שנקבעה שהשעותההוראה לוודא יש כן כמו השעות". וקת

תהיינה הבסיסי, לתקן להמירשעותהוראהלשעותאחרות"שעותאורך"שהוקצו אין בלבד.
 אחרות. תוספתיות לתכניות שעות או תפקיד לשעות שעות התקן מיועדות למטרתן כמו

 ועל פי הכללי המפורטים במסמך זה ובמסמך מתנ"ה. המוגדרת בלבד
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/matana/2016.htm


שליוםהלימודיםלפימספרשעותהאורךהניתנותבאותויוםלתלמידמבוססתעלשעת הסיום
.כלשינויבשעתההתחלהמחייבהתאמתשעתהסיום.08:00מודיםבשעההתחלתיוםהלי




!מערכתהחינוךבשעת אפס בכלללמדאין הנהלתהמשרדעפ"יהנחיית
אפשרותלהםהוקבלואישורמנהלהמחוז,מותרתימיםבשבוע5המבקשיםללמדפרסבבתי

שבוע.שעותבאחדמימיה9ללמדגם


 דייםהקצאת סלים ייחו .4


 סל הטיפוח 4.1 
 

 חלקוהיחסישלביתהספרבתקציבהטיפוח)ניקודההקצאה(נקבעעליסודמדדהטיפוחשל  
שייהנוממשאביהטיפוחעלפיהחלטותהמשרד.בתיה"סביתהספר,מספרהתלמידיםואחוז
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עשירון"ומדדהטיפוחשלחישובסלהטיפוחמתבצעברמתתלמידים,כךשכלתלמידמקבל"

המגזריםהמוסד לכל אחיד הינו המדד הספר. בבית התלמידים עשירוני של הממוצע הינו
ומחושבעבורכולםביחד.

להלןמרכיביהמדד:
40%השכלתהורים)המשכילביותר(
20%הכנסותלנפש
20%פריפריאלית

20%דה/ארץמצוקהארץלי


 להיפתח המתוכננים חדשים, ספר לבתי הקריטריונים,בתשע"ו פי על זכאים יהיו ואשר
.השהםשייכיםאלירשותתוקצינהשעותטיפוחבשנההראשונהבהתאםלממוצעהמדדשלה


כיבתיהספרמחויביםלקבלאתיצויןשלחוזרזה.ג'אופןהפעלתשעותהטיפוחמפורטבנספח

והממונההמחוזימטעם,הממונההפדגוגיהמחוזילתקצובהדיפרנציאליאישורהמפקחהכולל
ספריות.-אגףשח"רלתכניותהטיפוחולשלבןבתכניותהעבודההבית



.90%הספרתעמודעל-מכסתהשעותלהקצאהישירהלבתי


,כפישנקבעועלידילהקצאהוהודעהעלמכסתהשעותכלמחוזיקבלאתרשימתבתיהספר
.,עפ"יהקריטריוניםלמדדהטיפוחהנוגעיםבדבר

 
 תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים:      4.2

 
 :רכישתהשפההעבריתלתלמידיםעוליםהקצאתשעותעבור4.2.1

 
עבורתלמידיםעוליםעלפיתאריךעלייתם.תקןלבתיהספרשעותמשרדהחינוךמקצה
    ואין לנצלן השעותנועדולהקנייתהשפההעבריתולתגבורלימודילתלמידיםעולים
 למטרות אחרות 

 
 

 אופן הקצאת השעות לתלמידים עולים חדשים 4.2.2             

עבורתלמידיםעוליםנעשיתבאופןאוטומטי,לאחרעדכונםבמצבתקצאתהשעותה
התלמידים.

ןמפתחהקצאתהשעותעלפישכבותהגילהלל

 תקצובהשעותלפיהטבלהבנספחא'.–1.1.20110למישעלהמאתיופיהלאחר
 א'.תקצובהשעותלפיהטבלהבנספח–1.1.2014למישעלהמשארהמדינותלאחר 

   השלמת פערים במקצועות הלימוד לתלמידים עולים לשיפור השפה והקצאת שעות ל4.2.3

  ותיקים                                   

תלמידיםעוליםשסיימואתרכישתהשפההעבריתכשפהשנייהברמתהבסיסועברו
בהצלחהאתמבדקיהמדףעדייןזקוקיםפעמיםרבותלתגבורולהעשרתהשפהוכן
במקצועותהליבה.לשםכךהתלמידיםזכאיםלהקצאתשעותבהתאםפעריםלהשלמת
 לקריטריוניםהאלה

 

    שעות שבועיות לתלמיד.  0.5יוקצו  31.12.10ועד  1.1.2005-מ למי שעלה מאתיופיה 
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 תלמידים תושבים חוזרים 4.2.4

4ששההבחו"ללפחותכלתלמידתושבחוזרבחטיבתהבינייםובחטיבההעליונה.א
זכאילהקצאהשל1.1.2014שניםמלאותורצופותושבלישראללאחרהתאריך          
שעהשבועיתייחודיתאחתלשיפורהעבריתוהשלמתפעריםבמקצועותהלימוד.



שלחמנהלביתהספריבקשאתהשעותעבורהתלמידיםהתושביםהחוזריםוי.ב
למפקחי/מרכזיקליטתתלמידיםעוליםבמחוזותאתטופספרטיהנוסעהמעידעל        
שהייתםבחו"לבהתאםלהגדרתתלמידתושבחוזר.



המפקחיםוהמרכזיםשלקליטתתלמידיםעוליםבמחוזותיבדקואתטופספרטי.ג
לאחרקבלתמערכתהשעותשלהתלמידהנוסעויאשרואתהקצאתהשעות         
ממנהלביתהספר.



המוריםהמלמדיםאתהתלמידיםהתושביםהחוזריםיהיומתחוםהוראתהשפה.ד
אוממקצועותהלימודשבהםהתלמידמקבלתגבור.         



רךמסלמנהלביתהספריוודאשיתווספושעותלתגבורהתלמידיםבהתאםלצו.ה
השעותהפרטניות.          



מחנךהכיתהיעקובאחרהתקדמותםבלימודיםשלהתלמידיםהתושבים       .ו

 .החוזריםבעזרתתיקתושבחוזרהמצויבאתרהאגף         
 

וכן,רשימתמפקחיומרכזיקליטתתלמידיםעוליםבמחוזותיתעדכנו,באתרזה
 ליטתתלמידיםעולים.התוכניותהמוצעותע"יאגףק

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/Odot/Kela/Segel.htm 

 
ערבית וצרפתית כשפה זרה שנייה 4.3


יבותהביניים,החלמשנתהלימודיםעוריםלחטעלפיההנחיותלארגוןהלימודיםומערכתהשי
ש"ש3ט',בהיקףשל-לימודערביתאוצרפתיתכשפהזרהשנייהבכיתותז'תהתשנ"זחלהחוב

בחינוךהיהודיבלבד.חובה.
כשפהזרה,ערביתאוצרפתיתלתקןהשעותהבסיסינוספהש"שאחתלכלכיתהללימודלפיכך,
יה"סלמערכתהתקןבמחוז(.בנוסףלשעותשיוקצומתוךהתקן.)כפוףלדיווחמנהלבשנייה



התוספתשלש"שאחתלתקןהבסיסיהמירהאתסלהשעותשחולקבעברעלידיהמפמ"רים
לערביתולצרפתית.



הזולאיוכלולקבלאתתוספתהשעותהמיועדתלהוראתשפהזרההגדרבתיספרשלאיעמדוב
שנייה.



ביתהספרלה עלמספרעלמנהל כמפורטבסעיףהכיתותודיע 3.6הלומדותשפהזרהשנייה,
לעיל.
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מאגר מחוזי 4.4 


 של בהיקף יוקצה המחוזי  ש"ש 0.85המאגר הכתות מספר פי על נכוןהנורמטיביותלכתה,
)נתונימצבת(.2015מאילחודש

 לפתרון מיועדת המחוזי למאגר שניתנת השעות מנהלילכתוספת על כאשר במחוז, הבעיות
במחוז.תהפרופסיונאליוהמחוזותמוטלתהחובהלפתורקודםאתכלהבעיות

 
 

סלים מרכזיים 4.5


א 4.5.1 אמח"י מגף על לרפרנטים האחרעביר המרכזיים המכסהיםאהסלים את
,בכלנושא.לרשותםהעומדת



נ 4.5.2 בצירוף הרפרנטים ידי על תוגש השעות המטרות,חלוקת את ספחהמפרט
ידו.המחולקותעלקריטריוניםודרכיהבקרהשלהשעות



אגףאמח"ייקצהאתהשעותלמחוזות,אשריקצושעותאלהלבתיהספר.4.5.3


הרפרנטיםהממוניםעלהנושאים,נתבקשולאלהודיעעלחלוקתהשעותבדרך4.5.4
הודעהבע"פ.מנתלמנועהתחייבויותכתוצאהממסירתאחרת,על



הנתונים  מנהלי בתיה"ס אינם רשאים להפעיל את השעות, כל עוד לא עודכנו 4.5.5
"תקנט". -במערכת משכית 



גלוב,חינוךאישי,עתודהמדעיתלהלןהנושאיםהנכלליםבקטגוריהזו:4.5.6
 ימיים, מרכזים גופני, מחוננים,חינוך שעותמצטיינים, מחול, חיים, כישורי

רווחה, ניסויים, המינים,ןשוויובתי"ס בתי"סבין בדרכים, בטיחות
)קהילתיים, חמ"ד רבניםלשעות מינית, תורניותהפרדה שעות שילוב(,

,יוזמותחינוכיותערבים,יוזמותחינוכיותדרוזים.חט"בבתלמידיםמתקשים



בתיספריוכלולהשתמשבשעותהסליםהמרכזיים,כשעותהוראהבלבד,אין
להקצותמסליםאלולשעותתפקיד.






מונחים מילון .5


:שעות אורך.5.1


יהמינימאלמספרהשעות לכלהנלמדלמשךיוםהלימודיםהמחייב ע"יהתלמידבכיתתו
דרגתכיתהבנפרדוזאתבהתאםלאפיוניביתהספר,כפישמופיעיםבתקןהשעות.
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:שעות רוחב .5.2


-שעותלימודהמוקצותלכיתהבנוסףלשעותהאורך.שעותהרוחבניתנותע"ימוריבית
לפצל ניתןלחלקאתהכיתהלמספרקבוצותלימוד, ובאמצעותן חוץ, ע"ימורי הספראו

בו ללמד -מקצוע, להפעיל )ויותר(, מקצועות  שני הפרדזמנית שונים,ה לנושאים מינית
דבחוגים,במעבדות,בשעוריחינוךגופניוכיוצאבזה.לאחרניכוילשלבמספרקבוצותלימו

שעותהרוחבמיתרתתלשעותהאורךהמינימליותהמוקצותלכלכיתהולכל יופעלו מיד,
התקןהבסיסי,מסליהטיפוח,מהקצאותייחודיותומשילובפעילותחוגים,תוכניתשעות

תוכניתהעבודההמוסדיתשו'(ובתנאיקרב,ומשעותממקורותחוץ)בעלויות,עמותותוכ
אושרהע"יהפיקוח.

מעבר  ,רצוי ומומלץ להשתמש בשעות שפורטו גם להארכה נוספת של יום הלימודים 
לשעות האורך המינימליות לכיתה ולתלמיד שיפורטו להלן )למעט סל טיפוח(.




 :שעות יעוץ 5.3
 

תקןהכוללשלביה"ס.השאושרכיועץבביה"סומקורןבשעותניתנותלמורה



 :כישורי חיים 5.4 
 

החינוך.כניותשלכישוריחייםבמסגרתשעתהוחלטשבתיהספריפעילות
יהיהאחראילהדרכתלפחות,ש"ש8ללמדהיועץהחינוכישלביה"סבמסגרתמחויבותו

הצוותהחינוכיו/אולחילופיןידריךבעצמואתהתלמידיםבמסגרתשעותהחינוך.
התכניתכוללתפיתוחזהותאישית,פיתוחחוסןאישי,פיתוחכישוריםתוךאישיים,

כישוריםביןאישייםוכישוריםחברתיים,שיעניקוכליםלהתמודדותפעילהעםבעיות
החייםבהווה,לקראתאורחחייםבריאומשמעותיבעתיד.


התכניתכוללתהיבטיםשלמניעתאלימות,מניעתשימושלרעהבסמיםואלכוהול
ומניעתעישון,חינוךמיניוחינוךלחיימשפחהומניעתהתעללותופגיעותמיניות.


שעותבמשךהשנהכולהמתוךשעותהתוכניתלכישוריחייםיוקדשולתכני6עד

התוכניתלהתפתחותאישיתומערבותחברתיתקהילתית.
 

 : שעות לתפקידים מיוחדים5.5
 

וךהקצאתאךורקמתוזהיינתנ.השעותלנושאניתנותלמוריםהממלאיםתפקידיםאלוהשעות
הייחודית נושאשאושרמראשהתקן שעותלאותו חיים, כישורי שעותלביה"סקהילתי, )כמו

בהתאםלהנחיותאופקחדש.למורישילוב,שעותריכוזמתי"אוכ"ו(.
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 שעות רכז שכבה רכז מקצוע ורכז חינוך חברתי. 6
 
,יוקצושעותתפקיד,עלחשבוןשעות17.9.2013-ריםבעפ"יהסכםהשכרשנחתםעםהסתדרותהמו
פרונטאליותלבעליהתפקידיםרכזשכבה,רכזמקצועורכזחינוךחברתי,בהתקייםהתנאיםהבאים:
ט',במוסדותרשמיים.הןבמוסדותחט"בוהןבמוסדות-השכבותשעבורןניתנותהשעותהןשכבותז'
.יסודיים


השעותינתנורקבמוסדותשצורפולאופקחדשורקלעו"האשרמצורפיםלאופקחדש.

.השעותינתנוהןעבורכתותרגילותוהןעבורכתותחינוךמיוחד


 שעות תפקיד לרכז שכבה

ט'.-מחושבותעפ"ימס'הכיתותבכלאחתמהשכבותז'

6-ש"שכפולמס'הכיתותבשכבה,אךלאיותרמ0.5ההואמפתחההקצאכיתותומעלה4בגיןשכבההמונה
ש"שלכלשכבה.

 שעות תפקיד לרכזי מקצוע

ט'.-מחושבותעפ"ימס'הכיתותבשכבותז'

ט'.סלזהמיועדלכלרכזיהמקצועבמוסדיחד.)כל-ש"שכפולמס'הכיתותבשכבותז'0.5מפתחההקצאההוא
דפרונטאליתאחת.(רכזיהיהזכאילעדשעתתפקי

 שעות תפקיד לרכז חינוך חברתי

ט'.-מחושבותעפ"ימס'הכיתותבשכבותז'

ט'.-ש"שכפולמס'הכיתותבשכבותז'0.4מפתחההקצאההוא



 
 אסור. -על ביה"ס להשתמש בשעות אלו למטרות אלו בלבד. השימוש בשעות אלו לכל מטרה אחרת

 
 : דוגמאות

 טבלה הרצ"ב היא שמס' הכיתות בכל השכבות זהה. לשם הנוחיות, ההנחה ב
 בכל מקרה, חישוב השעות בגין כל שכבה, יהיה בנפרד, בהתאם למס' הכיתות בפועל באותה השכבה.
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 כיתות בכל שכבת גיל זהה( יעוגל בהתאם.סך השעות המוקצות לביה"ס )בהנחה שמספר ה  (*)
 

                                                                                         
 מצבת התלמידים .7


לדיווחתלמידיםלמערכתהחינוך,היאמהווהאתבסיסהמידעהמרכזילכלמצבתהתלמידיםמשמשת
ותתקןלתכנוןופיתוחעתידיועוד.ההחלטותהקשורותלחלוקתשע

מעקבובקרהאחרוויסותוניידותהתלמידים,טיפולבמניעתנשירהוקביעתמצבתתלמידיםהיאבסיס
ביןהיתרההקצאההסופיתשלשעותהתקן.מצבתהתלמידיםמשמשתנדבךמרכזילמסדנתוניםארצי,

לקביעתמדדהטיפוחולהקצאתתקניםותקציביםאחרים.


במהלך תקופת איסוף המצבת על מנהל ביה"ס להעביר דיווח למטה מצבת תלמידים על כל התלמידים 
שילמדו בבית ספרו, כולל תיקון השגויים והכפולים )במקרה של תלמיד כפול יש לבדוק מול ההורים 

יהיה תקין  התשע" י"ז באלול 1.9.2015-כך שהדיווח למטה מצבת תלמידים בהיכן ילמד התלמיד(, 
 ומלא.

 .והתשע" ב' בחשוון   15.10.15  -סיום איסוף מצבת לצורך הקצאת התקן יהיה ב
 

 רלהפעיל שעות תקן מעב לא יוכל מנהלעדכונים לאחר תאריך זה לא יזכו את ביה"ס בתקן בסיסי וה
.התקן הסופית, המבוססת על נתוני קליטת מצבת התלמידים בלבד להקצאת שעות              


21מתוך10עמוד

מספר הכיתות 
כיתות ה)בשכב

נורמטיביות + 
 כיתות חנ"מ(

 

שעות
תפקיד
לרכז
 שכבה

שעות
תפקיד
לרכז
 מקצוע

שעות
ידתפק
לרכז
חינוך
 חברתי

סה"כ
שעות

מחושבות
לשכבה

סך
מספר

הכיתות
ט-ז

בבית
הספר

סה"כ
שעות

המחושבות
לביה"ס

סה"כ
שעות

המוקצות
לביה"ס


)*(

1 0 0.5 0.4 0.9 3 2.7  3 
2 0 1 0.8 1.8 6 5.4 

 
  

 5 
3 0 1.5 1.2 2.7 9  

 8.1  
  

 8 
4 2 2 1.6 5.6 12  16.8    

17 
5 2.5 2.5 2.0 7.0 15  

21 
  

21 
6 3 3 2.4 8.4 18  

25.2 
  

25 
7 3.5 3.5 2.8 9.8 21  

29.4 
  

29 
8 4 4 3.2 11.2 24  

33.6 
  

34 
9 4.5 4.5 3.6 12.6 27 37.8 
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 הביניים בחטיבות ז' בכיתות לתלמידים ההעברה תעודות קבלת בעם הלימודים הע"התששנת
בית התלמידים-מזכירות מצבת למילוי הנדרשים האישיים הפרטים כל את לאסוף מתבקשת הספר
הורים והשכלת אחים/יות מספר הזהות, מתעודת )צילום הספר בבית החדשים התלמידים (.עבור
.2015תהתלמידיםבתחילתחודשספטמבריסוףנתוניםאלהבמועדמוקדםיזרזאתעדכוןמצבא


המנהלביה"סיבדוקנוכחותכלהתלמידיםשדווחולמטהמצבתבאלולתשע"י"זבספטמבר1בתאריך
התלמידים.

בי"סאחרישלדווחתלמידיםשלאהגיעוישלבצעבירורמיידיעםההורים,ותלמידשהחללימודיוב
.ולרשותהחינוךמקומיתתלמידיםמידעל"עזיבה"למצבת



מפקחיבתיה"סיקבלונתוניםעלמנהליבתי"סהמעכביםדווחעלתלמידיםכפולים.


הנחיותמפורטותבדבראיסוףמצבתהתלמידיםתפורסמנהבחוזרנפרד.


ידובאופןשוטףלמטהמצבתתלמידים.להעבירהצהרתמנהלחתומהעלעלמנהלביתהספר


ב אישורסופישלשעותהתקןספטמברב1-מנהלביתהספרלאיקבלבכתבהודעהעלהתקןהבסיסי .
 יאוחר ולא , התלמידים מצבת איסוף סיום לאחר רק יישלח ו ' התשע"ב' בחשוון -מהמאושרות

(.15.10.15)


התשע"ו,יהיהעפ"ינתוניהקליטהבמצבתתלמידיםמספרהתלמידיםהקובעלהקצאתהתקןלשנה"ל
שבויערךהחישובהסופילכלבי"ס.ו התשע" ןובחשו' ב  15.10.2015עדהתאריך


,לאבמערכתהתקןותקצובןבשעותתקן(בהתאםלאישורןבמשבצת)עםאישורופתיחתכיתותחנ"מ
 תלמידים.ניתןיהיהלשנותאתמספריה


התלמידים מסך שיופחת זה יהיה חנ"מ בכתות התקן במערכת שיקבע התלמידים מס' להזכירכם,
לאחרשיתוקצבלאיחולבושינוי,ולכןלאיתוקצבותלמידיהחנ"מהתלמידיםבכתותפרבשכבה.מס

חנ"מפעםנוספתבחינוךהרגיל,אםתוקצבובמסגרתכתותחנ"מ.


הקפידכיעדלמועדזהייקלטוכלתלמידיביתהספר,אחרתעשויביתספרלהיפגעבמכסתשעותישל
שהוקצתה השעות למכסת בהתאם הביניים חטיבות תופעלנה זה תאריך לאחר לו. המוקצות התקן
כהקצאהסופית.



ס מנכ"ל בחוזר שפורסמו ההנחיות עפ"י תלמידים ספרם לבית ירשמו הספר בתי )א(7א/"מנהלי
)הוראותקבע(.2002)א(ניסןהתשס"ב,אפריל8,וחוזרס"ב/2002במרס1מתאריך


.  התקן סטייה מהתחזית וכל חריגה בשעות למנהל/ת המחוז על כלהמנהל  יידרש להסביר ולנמק 

 סטיות וחריגות תחייבנה את החזרת שעות התקן.
 
כבותוזאתעלמנתלגרוםלפתיחתכיתהקיימיםבתיספרהנוהגיםלניידתלמידיםביןהש

ותקצובה.לאחרהקצאתהתקןהתלמידמנוידחזרהלשכבהבהאמורללמוד.

מיותרלצייןכיניודזהאינותקין,ביתספרשיבצעמהלךכזהיקראלבירורמולמנהלהמחוז.

חרגומדיווחזהיופיעותלמידיםשי–חשובלדווחעלהתלמידיםברצףלימודי–לתשומתלבכם

בשגיאותהערהשלהלן:

 .רצףלימודיםלאתקין)תלמידיורד/עולה/נשארכיתה( – 581
.גילהתלמידחריגלכיתה – 582 
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 בקרת ניצול התקן .8

השעותבהתאםמשרדהחינוךיפעילגםהשנהמערךבקרהנרחב,עלמנתלהבטיחאתניצולתקן
ליעדיוהמקורייםולוודאמילויההוראותככתבןוכלשונן.
בתהליךהבקרהייבדקרישוםהשעותהשונותבמערכתהשעות,כפישפורטובחוזרזה.


חוזרים.מכתבבנושאנמצאבתקנטבלשונית



ןחייבותלהינתןעליהןלהופיעבמערכתשעותהתלמיד,הכתה,ביתהספרוהמורהוה,שעות האורך
-אךורקמשעותהתקןשלמשרדהחינוךואיןלהחליפןבשעותממקורותאחרים)כמותוכניתקרב
חיילותועוד(.-שעותשרותלאומי,תל"ן,עמותותבעלותמורות


עליהןלהופיעבמערכתהשעותשלהתלמיד,הכתה,ביתהספרוהמורה.,שעות רוחב




מופיעותכשעותאורךאורוחבבמערכותהתלמידים,אלארקאצלאלואינן,שעות מוסדיות
המשתלביםבפעילויותמסוימות.



הןמופיעותבמערכתהמוסדיתומערכתהמורים. 


 ולא מופיעותבמערכתהשעותשלהתלמידיםהמתוגבריםושלהמוריםהעובדים,תגבורהשעות 
 כמסגרת שעות כיתתיות או מוסדיות. 


ותהללובאותלידיביטויבמערכתהעבודהשלהמוריםכמרכיביםבמבנהמשרתוהכוללת.כלהשע 
 

 
 התקין עפ"י ההוראות חלה על מנהל בית הספר  ןהישירה להקצאת שעות התקן ולביצועהאחריות 

 ועל המפקח הכולל המופקד על המוסד החינוכי.
       

                                        
,בכבוד רב                                                                                    

                                                                             
אריאללוי

פדגוגיומנהלהמינהלהבכירסמנכ"ל
 

גב'מיכלכהן,מנכלי"תהמשרד העתק:
גב'עיריתבירן,סגניתפדגוגיתמנהלתהמינהלהפדגוגי
חינוךעליסודיא',מנהלתאגףדסיבאריגב'
מנהלאגףא'אמחי–מרמנחםמזרחי 
 ר"מנהלאגףשח,סערהראלד"ר            

וליםגב'מאיהשריר,מנהלתאגףקליטתתלמידיםע 
גב'אתיסאסי,מנהלתמינהלתניהולעצמיודיפרנציאלי
דיפרנציאליהתקצובלמנהלתתכניתהליוויהפדגוגיגב'סימהעובדיהפורצנל,
(רישוי,בקרהואכיפה)גוררוזנבלט,מנהלמינהלמר

(ביקורתפנימית)אופירמידן,מנהלאגףא'מר
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תשע"ו הלימודים תחזית הכיתות והתלמידים להקצאת תקן בסיסי בשנת 


להלןיתבצעחישובשעותהתקןהבסיסיהמוקצבותלכלשכבהבמוסד)לכיתותרגילותבעזרתהטבלהשבנספחב
בלבד(.החישובייעשהלפיהעקרונותשלהלן:


נתוןזההואאומדןשלמספרהתלמידיםהצפויבשכבהבשנתהלימודים: מספר התלמידים בשכבה .1

התשע"ו

מדןמספרהתלמידיםבשכבה,ומבוססעלכךשמספרנתוןזהנגזרמתוךאו: מספר הכיתות הנורמטיביות .2

מספרבהתאםלכך,עלכלתוספתמעלל.בהתאםלמדדגודלכיתהביתספריהתלמידיםהמרביבכיתההוא
ישלפתוחכיתהנוספת.לדוגמה:בהתאםלמדדגודלכיתהביתספיריתלמידים


תלמידיםוכיתהנוספתשל40כיתותשל6תלמידיםקיימות267עבורשכבתגילהמונה

כיתות.7תלמידים.לפיכךהתחזיתעבורשכבהזוהיא27


267=6.675אופןהחישוב:
40


אתתוצאתחישובהכיתותישלעגלתמידלמספרשלםכלפימעלה.


נתוןזהמתקבלעלידיחלוקהשלמספרהתלמידיםבשכבהבמספר: מספר התלמידים הממוצע בכיתה .3

הכיתותהנורמטיביות.לדוגמה:


כיתות.מספרהתלמידיםהממוצעבכיתהמחושב7תלמידיםנדרשות267בהמשךלדוגמהשלעיל,עבור
באופןזה:

267=38.14
7

39תלמידיםכלאחתוכיתהאחתבת38כיתותבנות6משמעותתוצאהזוהיאשבביתספרזהתהיינה
תלמידים.


ותהתקןלשנההבאה.מתוךטבלתנתוןזההואתחזיתההקצאהשלשע: סך כל שעות התקן הבסיסי .4

ההקצאהשלשעותהתקן)ראהנספחב(ישלמצואאתמספרהשעותהמתאיםלגודלהכיתההנבדקת
ולהכפילנתוןזהבמספרהכיתותהנורמטיביות.


תלמידיםיהיההחישובכדלקמן:39תלמידיםוכיתהאחתשל38כיתותשל6לדוגמא,עבורשכבהשישבה


תלמידים({+}מס'שעותלכיתהבת39ותתקןבסיסי=})מס'שעותלכיתהבתסה"כשע

{.6Xתלמידים(38


תחזיתהכיתותוהתלמידיםתיבדקבמחוז.


,עלפיהטבלהבשכבהההקצאהתינתןבמספריםשלמים,לאחרסיכוםמספרהתלמידיםוהשעות: הערה
בנספחב'שלחוזרזה.


כלפימטה,ולאתזכה0.4עד0.1-כבה,נשארתשארית,תעוגלהיתרהמאם,לאחרסיכוםהשעותלש

תעוגלכלפימעלה,ותזכהאתהשכבהבשעהנוספת.0.9עד0.5-בשעות,והיתרהמ
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 והתשע" –נספח א': מפתח להקצאת השעות לתלמידים עולים 

 מספר השעות מספר התלמידים העולים

 63–1

 109–4

 1514–10

 2019–15
 2924–20
 3229–25

 3439–30
 3644–40

 3849–45

 4054–50

 4259–55

 4564–60

 5069–65

 5374–70

 5579–75

 6084–80
 6389–85

 6694–90
 7099–95

 73104–100
 76109–105

 80114–110
 83119–115

 86124–120
 90129–125
 93134–130
 96139–135

 100144–140
 103149–145
 106154–150
 110159–155
 113164–160
 116169–165
 120174–170
 123179–175
 126184–180
 130189–185
 133194–190
 136300–195
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 נספח  ב

 
 ע"ו התש -טבלה לחישוב הקצאת שעות התקן הבסיסי בחטיבות הביניים 

 
 

תוספת לערבית ולצרפתית 
 מס' התלמידים בכיתה תקן בסיסי השפה זרה שניי

4038.031

3936.891

3835.761

3734.631

3633.521

3532.861

3432.701

3332.541

3232.381

3132.231

3032.071

2931.911

2831.761

2731.601

2631.441

2531.291

2431.131

2330.971

2230.811

2130.661

2030.501



טבלהזומיועדתלתחשיבהשעותבכיתותרגילותבלבד.
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גנספח  




וע", התשטיבות הבינייםבח סל הטיפוחשעות הנחיות להפעלת 

גובשבמשרדהחינוךמתוךכוונהצובהדיפרצניאלישלשעותסלהטיפוחבחטיבותהבינייםמודלהתק .1

לאפשרשוויוןהזדמנויותלכלתלמידותלמידבמערכתהחינוך.
,ויתפרסעלפניחמששניםעדליישום10%בשיעורשליישוםמודלהתקצובהחדשהחלבשנה"לתשע"ה

.שנה"לתשע"טאבמל
וניתנתבמסגרתהמודללתקצובדיפרנציאליהוגדרבסיסהשעותשעלכלתלמידללמודבחטיבתהביניים,

.תוספתזאתגםהיאתוקצהבאופןהדרגתיעד,במהלךשלוששניםש"שלכלכיתהנורמטיבית2תוספתשל
בשנה"לתשע"ט.מיצויהל


 הקצאת שעות הסל .2

ותהסלנקבעתעלפישלושהפרמטרים:שעהקצאת
ארבעהקריטריונים:השכלתהורים,הכנסותלנפש,פריפריאליות,ארץמדדהטיפוח,המורכבמ .א

 לידה/ארץמצוקה.

 מספרהתלמידיםהלומדיםבכלכיתהושכבתגיל.-הספר-גודלבית .ב

שיעורבתיהספרהזכאיםלקבלמשאביטיפוח .ג

 
 עקרונות התקצוב: .3

 .במהלךמדורגשלשלוששנים-ש"שלכלהכיתות2-תבסיסהתקןבחטיבתהבינייםבהגדל .א

 הקצאתסלטיפוחביתספריהמותאםלצורכיהתלמידים,לפיפרופילביתהספר. .ב

עלידיהמרתסליםחיצונייםשהיועדכה"צבועים",בניצולהמשאביםהגדלתהאוטונומיההניהולית .ג
עלידיהמטה,לסלביתספרימותאםלצורכיביתהספר,שמוגדריםבורקלתכניותמדויקותומוקצים

,תוךשמירהעלהעקרונותוהיעדיםהסללמנהלביתהספרניתנתהאוטונומיהלניהול.יעדיוהכלליים
 בדרךבההואבוחר.

 
 פירוט:

 .ישוםש"שבתוםהליךהי2-ויגדלעדלבשנה"לתשע"ושעהלכיתה0.66-תקןהבסיסיגדלבה .א

 .ופרופילהתלמידיםביתספריעלפיפרמטריםשלטיפוחדיפרנציאליטיפוחיוקצהסלבנוסף, .ב
חלקממשאביביתהספר,שהיועדכהמוקציםבמסגרתסלישעות"צבועים",יוקצומעתהעםהגדרות .ג

 יעודכלליות,כךשלביתהספרתהיהאוטונומיהלהחליטבמידהרבהעלאופןניצולם.

שיפורהישגים,חינוךאישיומחציתמשעות:השעותהכללייםשיוסטובהדרגהלסלהטיפוחהםסלי .ד
 התמרוץ.

בשלבהמעברבלבדיוקצוסליםאלובהתאמהלקצביישוםהתכנית,כאשרעםהשלמתהיוטמעו .ה
 .השעותבסלהטיפוח

 מהתכניתביישוםמלא.33%יישוםהתכניתבשנתתשע"ויהיהבהיקףשל .ו

 ביתהספרתהיהאוטונומיהבניהולשעותסלהטיפוחויקבעועקרונותויעדיםלניהולן.למנהל .ז

:להלןתמונתהתקציבהביתספריבתוםתהליךהיישום .ח
+סלטיפוחהמותאםתמרוץעדכניותש"שלכלכיתה+שעות2בסיסהתקןשביתהספרזכאילו+

ל.לפרופילהביתספרי,ללאהסליםהייעודייםשצוינולעי
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 העיקריות: התוצאות המצופות .4

 עליהעקביתבהישגיהתלמידיםהמתקשיםבתחומיהליבה. .1
 עליהעקביתבמדדיהאקליםהביתספרי. .2
 עליהעקביתבהתמדתהתלמידים. .3
 .21-עליהעקביתבתפקודילומדהמותאמיםלמאהה .4


 הדגשים הבאים:שעות הטיפוח יסייעו לבתיה"ס למקד את העבודה על פי  .5

שעותמת"ל8–4ישלהקצותייעוץחינוכיומת"ל.שעותשעותלמה20%הבהיקףשללפחותהקצא .א
 לשכבה,בהתאםלגודלה.

ותלמידיםמתןמעניםייחודייםודיפרנציאלייםתוךיישוםתכניותאישיותלקידוםתלמידיםמתקשים .ב
 מצטיינים.

 .שפות,מתמטיקה,מדעיםוהישגיםבתחומים:חיזוקמיומנויותיסוד .ג
 שיפורמיומנויותלמידהותפקודילומד. .ד

 מניעתנשירהוחיזוקההתמדהבדגשעלילדיםבסיכון. .ה

 תלמידוהעצמהאישית.-מיסודמסגרותנוספותלאינטראקציהמורה .ו

 חברתי.-העמקתהחינוךהערכי .ז

 קליטתמתמחיםבמודלשלשנימוריםבכיתה. .ח


 והדרוזי, בנוסף למפורט לעיל, יושם דגש מיוחד על:בחינוך הערבי הבדואי 
 ערבית,עבריתלדובריערבית,אנגלית,מתמטיקה.:חיזוקמיומנויותיסוד .א

ש"שמתוך1ט'בהיקףשל-התכנית"עבריתעלהרצף"בהיקףשלשעהשבועיתתופעלבכלכיתותז'
שעותהליבה

מתוךהשעותש"ש1דרוםוחיפהתופעלבהיקףשלהתכנית"יהיהבסדר"לחט"בבמחוזותצפון,מרכז
 התוספתיותבתקצובהדיפרנציאלי

 אמנויותלסוגיהן. .ב

 חינוךבלתיפורמאלי. .ג
 
 תכנית הליווי הפדגוגי לתקצוב הדיפרנציאלי: .6

בשנה"לתשע"ויבחרובתיספרשיקבלומעטפתתמיכהוליוויפדגוגיתלשםמיצוימיטבישלשעות
מודולצורךצמיחהביתספרית.הטיפוחושעותהלי

מידעאודותהתכניתיפורסםבנפרד.
 
 המשתתפים בתכנית הליווי הפדגוגי לתקצוב בבתי הספר הכנת תכניות הטיפוח ואישורןהנחיות ל .7

 :הדיפרנציאלי
 

בכתיבתהתוכניתעליש להקפידביתהספריכיןתכניתייעודיתלשימושבשעותהטיפוחהמתווספות. .א
ההנחיותלהפעלתסלטיפוחולמלאהטפסיםכנדרש:שםהתוכנית,,מספרתלמידים,מספרמילוי

 .תוצאותמצופותמדידותקבוצות,מספרשעות,דרכימעקבו
יהיו:עותקמערכתשעותסלטיפוח,שמותעל מנהל ביה''ס לוודא שבתיק סל הטיפוח המוסדי

ריכוזהמעקבאחרהתקדמותהתלמידים,לצורךליווירשימותהתלמידיםהנהניםמהשעותוהמורים,   
ובקרה,מכתבאישורתוכניתסלהטיפוח
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ניתןלהשתמשבשעותאלהלהארכתיוםהלימודים,להוראהבקבוצותקטנותולעבודהבמודלשלשני .ב
מוריםבכיתה.

 .בודההביתספריתהכוללתחלקמתכניתהעתכניתהעבודהלשעותהטיפוחהינה .ג
ביתהספריציגאתתכניתהעבודההביתספרית,ובמסגרתהאתהתכניתהייעודיתלשימושבשעות .ד

הטיפוח,בפניוועדהמלווהביתספריתהכוללתאתהמפקחהכולל,הממונההפדגוגילתקצוב
גיבושהתכנית.במידהוישתףבשיקוליהדעתשהנחואותובהדיפרנציאליבמחוזוממונהשח"רבמחוז,

 שאיןלביתהספרוועדהמלווה,תוקםוועדהייעודיתהכוללתאתבעליהתפקידיםהנ"ל.

 תכניתהעבודהתאושרעלידיהוועדההמלווהאוהוועדההייעודית. .ה

יישומה,תוךניצולאפקטיביהעבודהותהליךגיבושתכניתבתיהספרהמשתתפיםבתכניתיקבלוליוויב .ו
 צו.יםהתוספתייםשהוקשלהמשאב

 האחריותהישירהלהגשתהתכניותולביצועןבהתאםלחוזרזהמוטלותעלמנהלביתהספר. .ז
התוכניותבמאגרלהיעזררצוי,הספרביתשלהייחודייםהצרכיםאתהתואמיםמעניםלבנותמנתעל
פדגוגיהממונהמפקחהכולל,לגורמיםהבאים:ועוסיהדרכהשהמשרדמפעיל.מומלץלפנותלקבלת
במחוזתקצובהדיפרנציאליהממונהפדגוגיתעלשח"רבמחוז,הממונ,לתקצובדיפרנציאליבמחוז
 .מרחב(תקצובדיפרנציאלי,אל"ה,חאלו"םוותהאגףלחינוךעליסודי)בתכניות:ומדריכ

 

בתכנית הליווי הפדגוגי של שאינם משתתפים  בבתי הספר תכניות הטיפוח ואישורן הכנתהנחיות ל .8
 התקצוב הדיפרנציאלי



הטיפוח.ניצולשעותסלתכניתהעבודההשנתיתהכוללתשלביה"ס,תכלולגםאתתכנית8.1 


להשגתהיעדיםתכניתשנתיתהמפקחיםהכולליםינחואתמנהליבתיהספרלהכין8.2
וזכרולעילבעזרתהמשאביםהנוספיםשהוקצולמטרהזו,לאחרקבלתסךהמשאביםשה
שהוקצולהם.



התכניותשיכינומנהליבתיהספרתיבדקנהותאושרנהעלידיהמפקחיםהכולליםועלידי8.3
הממוניםעלשח"רבמחוז.



מנהלהמחוזולמנהלהממונהעלשח"רבמחוזירכזאתהתכניותהמאושרותויגישןל8.4
אגףשח"ר.



מנהליהמחוזותיקיימובמהלךהשנהדיוןבישיבתמפקחיםעלהתכניותשהוגשו.בדיון8.5
יימסרהדיווחעלמהלךהביצועשלהתכניות,ותגובשנהמסקנותוהמלצותשתוגשנהלוועדת
סלהטיפוחהארצית.



תיבדקנהבאופןמדגמיעלידיהמחוזותע"ייחידתהתכניותשתופעלנהמתקציבסלהטיפוח8.6
,כדישניתןיהיהלעמודעלמידתהמדעןהראשיהבקרהעלניצולהשעותועלידילשכת
האפקטיביותשלהןלאורהמטרותהמוגדרותלהפעלתהסל.



עשובמערכתבמהלךשנתהלימודיםיוכןדו"חבינייםכללי,ובוסיכוםוניתוחשלהפעולותשנ8.7
לשםהשגתהיעדיםבמסגרתתוספתהשעותשנועדהלשםכך.הדו"חיסכםאתהתכנית
ויתייחסגםלהערכתתוצאותהפעולה.



האחריותהישירהלהגשתהתכניותולביצועןבהתאםלחוזרזהמוטלתעלמנהלביתהספר.8.8


הליבתיספראשרלאימלאואחריההנחיותשלמנהליהמחוזותיזמנואליהםלבירורמנ8.9
חוזרזה.

,ולמפקחהכולללקבללקטתכניותטיפוחיפנולממוניםעלשח"רבמחוזםהמעונייניבתיספר
.שלביתהספר
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 הפעילויות הנדרשות .9


עדהעלשח"רבמחוזמנהלביתהספריגישאתתכניותהטיפוחלמפקחהכוללולממונ9.1
24/9/2015-לתאריךה


יעביראתרשימתבתיהספרשאושרומנהלהמחוזבאמצעותמפקחהמחוזוממונהשח"ר9.2

(2015באוגוסט31עד)להםהתכניותוימסורהעתקלמנהלמחלקתהתקןבמחוז


ביתהספרעלוללמפקחהכולליודיעידאגלקבלאתאישורהמפקחהכולל,ושח"רממונה9.3
.15/10/2015עדאישורהתכניות


בתיהספריגישולמפקחשח"רבמחוזאתמערכתהשעותשנקבעהלניצולשעותהטיפוח9.4
(2015בספטמבר24)דעקחהכוללעלהמוסדוהעתקלמפ


 סיכוםעלדרךהניצולשלולמנהלאגףשח"רהממונהעלשח"רבמחוזיגישלמנהלהמחוז9.5
.שעותסלהטיפוח


.הספרועלאופןניצולן-בקרהעלהעברתהשעותלביתםאגףשח"ריקיי 9.6

 


צותמסלהטיפוחלניהול,לבעליתפקידים,להקבצות.בכיתותשנאלציםלקייםבהןרמותלימודשונותאיןלהק
שעותלקבוצותעבודה,ניתןלהשתמשבשעותסלהטיפוחלתוספתשעותלתלמידיהרמותהנמוכות)לתגבור,

 "מטרימות"וכו'(.
 
 
 

כלים לבדיקת תפוקות ניצול שעות סל הטיפוח: .10


מסלשוטףאחרהתקדמותםשלהתלמידיםהנהניםמשעותמתועדובאופןלמעקבהוביתהספרינב .א
הטיפוח)תיקתלמידו/אובמנב"ס(.

קריטריוניםברוריםואחידיםעבודהעלפיישלוודאמכוונתלתוצאות.תותעבודהאישיותכנילהכיןיש
 ומבדקיהערכה.POST -PREמבחניחשובלהשתמשבתוצאותן.איכותלולשימושבשעותאלה

יתבקשמנהלביתהספרלבחון במידהשביתהספרלאמצליחלקדםאתהתלמידיםעלפיהתכנית, .ב
בעליהתפקידים,תוךהיוועצותעםרכיביהובמידתהצורךלשנותאותהמחדשאתהתכנית,הכליםו

שצויינולעיל.
 


 עיוותים והיענות לבעיות  תיקון   הטיפוח לשם מתוך שעות סל   10%יעמדו השנה    לרשות המחוזות 
ידי ועדת סל הטיפוח המחוזית. בראשות -. שעות אלה תוקצנה לבית הספר עלייחודיות בנושא הטיפוח

 הוועדה יעמוד מנהל/ת המחוז, ומרכז הוועדה הינו ממונה שח"ר במחוז.
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 י במחוזות:להלן רשימת הממונות הפדגוגיות לתקצוב דיפרנציאל

 מחוז
 פדגוגי  ממונה

 תקצוב דיפרנציאלי
 טלפון

 דוא"ל

עובדיהמטה סימה גב'
 050-6282316פורצנל

simaov@education.gov.il 

  050-6283511אראלהאשכנזיגב'צפון


erellaas@education.gov.il 

 054-7711898ארי-גב'תמירהבןירושלים


tmirabe@education.gov.il   

 050-6282945גב'סיגליתכהןחיפה


sigalitco@education.gov.il 

 rachelelni@education.gov.il052-8365161גב'רחלאלנירמרכז

 rachelico@education.gov.il050-6283032סמסון-גב'רחליכהןת"א

דרום


 

 
 מתאמי אגפי הגיל בעי"ס   -ים הרפרנטיםלהלן שמות המפקח

 

 טלפון רפרנט לחינוך העי"ס מחוז

נועה’)מדריכה(גבמטה
0524317498גרומן

0506282084רבקהוישניה’גבצפון

025601678רותלסרי’גבירושלים

048632743מרזלימרוןחיפה

036896601פנינהשומרון’גבמרכז

036896232נוריתרמתי’גבת"א

086263044רחלאניסמן’גבדרום

036998876מרראובןלייבלחינוךהתיישבותי
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 :במחוזות להלן רשימת מפקחי אגף שח"ר המטפלים בסלי הטיפוח


 טלפון ממונה שח"ר בחט"ב מחוז

02-5603786עמרם-גב'עינתבןמטה

04-6500340גב'עדנהנודלמןצפון

02-5601533מרשלוםמוחהרושליםי

04-8632614גב'לאהווגסטףחיפה

03-6896520גב'אסתייוסףמרכז

03-6896341איריסאביובציגלת"א

08-6263254גב'זיוהבןאטרדרום

03-6898814גב'עליזהשריירחינוךהתיישבותי
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