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 בשנת הלימודיםבחינוך הרשמי  בבתי הספר היסודייםתקן השעות הנדון: 
 בחינוך הרגיל פ"אהתש




 כללי .1

 הלימודים לשנת התקן שעות להקצאת ההנחיות והמוריםפ"אתשמטרת המנהלים בידי לסייע היא
 העומד השעות לתקן בהתאם השיעורים, מערכת ובקביעת הלימודים הספרבארגון בית )איןלרשות

(.לבתיהספרלחרוגמתקןהשעותהמוקצות
תאתהחלוקההפנימיתשלשעותהתקןבכדילהבטיח:ומנהליהמחוזותינחואתהמפקחיםללו

 

 שיבוץהמוריםהקבועיםעלפיהיקףעבודתם,בכדילמנועיצירתבעיותפרופסיונליות. 

  הפדגוגית, העבודה פיתכנון על כפי המשרד מהנחיות הנגזרת הבסיסית הלימודים שפורסמותכנית
 ל:"בחוזריהמנכ

 "ו.התשס)א(,כ"טבתשרי3היסוד)ליבה(לחינוךהיסודיבמדינתישראל,תשס"ו/תכנית -

 מפרטיםאתמבנההלימודים,עקרונותההוראהוארגוןמערכתהשעותבביתהספרבו"המתנמסמך -

 .המחייביםהכלליםפיעלושיבוץהמוקצותהשעותמסגרתעלשמירהתוך,היסודי


דיווח על להקפיד בעיקר, התלמידים, מצבת למטה דיווחים לעכב לא מתבקשים הספר בתי מנהלי
(.5)ראהסעיףתלמידיםחדשים,עזיבותוטיפולבשגוייםוכפוליםוכן,עלקליטתכלהתלמידיםכתקינים


וביתספרשרדהגדירהאתסדרהקדימויותבגיבושהמדיניהנהלתהמ מחוז .ותהפדגוגיתברמתמטה,

בארגון זה, ובכלל המשאבים בחלוקת ביטוי לידי יבואו הקדימויות שסדרי לוודא נדרשים המנהלים
מערכתהשיעוריםוכןבחלוקתשעותהתקן.

מהמדיניותהפדגוגיתשלהמשרד.המפקחיםהכולליםינחואתבתיהספרלגביהנושאיםהנגזרים
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 הקצאת שעות תקן.2


שעות2.1 ניצול על ודיווח לתכנון עהאחריות מוטלת מספרלהתקן הספר. בתי שעותהמנהלי
.העלאהבשנהנתוניפי-להמערכת,עלידייחושבעהעומדותלרשותביתהספר



באמצעותהבסיסיהתקןהניהולייםהנדרשיםלביצועתחשיבבידיהמנהליםניתניםהכלים
ב"תקנט".מערכתהסימולציה



אשריקלטובמצבת.התקיניםמספרהתלמידיםתתבססעלהסופיהקצאתהתקןהבסיסי2.2


תלמידיםותתוקצבבהתאם)חציתקןשלכיתהמלאה(.19-עדכיתהחסרהתמנה   2.3




מילון מונחים.3


הלימודיםלמשךיום,התלמידבכיתתולידימספרהשעותהמינימאליהנלמדע-שעות אורך  .3.1

.ביתהספרןזאתבהתאםלאפיו.לכלדרגתכיתהבנפרדהמחייב,


ך.בנוסףלשעותהאור,שעותלימודהמוקצותלכיתה-שעות הנוספות על שעות האורך  .3.2


תמשבהןבאופניםהבאים:ניתןלהש


הלימודים-שעות רוחב יום למשך האורך, לשעות בנוסף לכיתה, המוקצות לימוד שעות
המחייב,ואשרבאמצעותןניתןלחלקאתהכיתהלקבוצותשונותכגון:

באמצעותןניתןלחלק,אשרימוריחוץלידיביתהספראועימורלידניתנותעהשעותהרוחב
למספר הכיתה ללמדאת מקצוע, לפצל לימוד, שני-בוקבוצות )ויותר(,זמנית מקצועות
בשעוריוכן,לשלבמספרקבוצותלימודבמעבדותולנושאיםשונים,מגדריתלהפעילהפרדה

 חינוךגופניוכיוצאבזה.


(,4.4)כמפורטבסעיף,ךהמינימליותהמוקצותלכלכיתהולכלתלמידלאחרניכוישעותהאור

הבסיסי שעותהרוחבמיתרתשעותהתקן יופעלו שתוכנית,שעותמסליםמרכזיים, בתנאי
יהפיקוח.לידהעבודההמוסדיתאושרהע


רצויומומלץלהשתמשבשעותשפורטוגםלהארכהנוספתשל -שעות להארכת יום  הלימודים

יוםהלימודים,מעברלשעותהאורךהמינימליותלכיתהולתלמידשיפורטולהלן.




ניתנות- שעות יעוץ . 3.3 הכוללשל השעותניתנותלמורהשאושרביתהספרמתוךמאגרהתקן .
כיועץלביתהספר.
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.בכלכיתהנורמטיביתביתהספרהשעותניתנותמתוךמאגרהתקןהכוללשל-כישורי חיים .3.4

.שעותשבועיות1תכניתכישוריחייםבהיקףשלתופעל


פרולתפקידלתפקידמנהלביתהסשעותהניהול- שנכנסו לתוכנית "אופק חדש" פרס בתי.3.5
 הספר בית מנהל סגן ושעות החינוך חדש" "באופק שאינם התקןלמורים בחישוב הופחתו

הבסיסי. חדש", "אופק לתוכנית הצטרפו שלא המחנכים חינוך שעות תוספת בהתאםיקבלו
ביתימנהללסימוןהמחנכיםעלידבמשרד,ובהתאםוחאדםבהוראהיכלידעיעשהלשיבוץשי

שיבוץ",בחלון"תפקידים".-במערכת"משכיתהספר




 תקן שעות של מוסד.4


להפעלת הכוללת השעות מכסת תתאפשר ספר בית שבכל לוודא המפקחים ועל המחוזות מנהלי על
מתכונתשעותההוראהשנקבעהבהנחיותהמזכירותהפדגוגיתוהמנהלהפדגוגי.

מערכתהשעותבביתהספר עקרונותההוראהוארגון מבנההלימודים, לימודמקצועותהיסוד, כן, כמו
.פ"אתשבפרקהמשאביםמתנ"ההיסודי,כפישפורטו,


 'ו-שכבה א' –רפורמת הכיתה הקטנה    4.1

 

 י המתווה החדש. , יקטן מספר התלמידים בכיתה על פ'ו -בשכבה א' 
 להלן הטבלה:         

 









תלמידים,הכיתהתפוצללשתיכיתותוכןהלאה,בהתאמהלמדדגודל40אשרתמנהו-ותאשכב
.ביתספריהכיתה
כלתלמידמעלמספרהתלמידי39אשרתמנהעדב'-א'שכבה םבכיתהנורמטיבית,תלמידים,

.שבועיותשעות2-כהבויז
 -שכבהג' נורמטיביתתלמידים39אשרתמנהעדה' כלתלמידמעלמספרהתלמידיםבכיתה
שעהשבועית.1-יזוכהב


 40ומעלהאשרתמנהעד-ושכבות

.ביתספריההכיתהתפוצללשתיכיתותוכןהלאה,בהתאמהלמדדגודלכיתה
 39אשרתמנהומעלה-ושכבות

שעהשבועית.1-תלמידיםכלתלמידמעלמספרהתלמידיםבכיתהנורמטיביתיזוכהב


ג'.4.4טבלהבסעיףראוכיתותגדולותשעותתמריץ
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גודל מדד 
 כיתה

מס' תלמידים 
 בכיתה

1-7 34 

8 33 

9-10 32 
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  :גודל כיתה נורמטיבית .4.2


תש"עועלפיהחלטתהממשלההחלההפחתתמדדגודלכיתהנורמטיביתהחלמשנתהלימודים
כיתה40-מ גודל מדד חישוב נעשתהבהתאםלמדדהטיפוחהביתספרי. ההפחתה תלמידים.

שנים.5–מתבצעאחתל


בשנתהלימודים בוצעתש"פ כיתה גודל מדד )שכבהא'(חדשחישוב בשנתלשכבההראשונה ,
.מדדזהישפיעעלשכבהב'הלימודיםתשפ"א



 (כמפורטלהלן:ביתהספר)מדדגודלכיתההואנגזרתממדדהטיפוחשל


 מספר מרבי של תלמידים בכיתה מדד גודל כיתה
401
392
383
374
365
356
347
338
329
3210



 

ט-זאופן חישוב הכיתה הנורמטיבית לשכבה    4.2.1


יהטבלה)לפימדדגודלכיתהשלהמוסדעלפהתלמידיםבשכבהחלקימספרהתלמידיםמספר
.4.3בסעיףהמופיעה

,לפיהטבלהלמעלה,10–ומדדגודלכיתההינו67לדוגמא:אםמספרהתלמידיםבשכבההוא
 32מספרהתלמידיםלכיתהנורמטיביתהינו זו, בביתהספרבשכבתגיל יהיו כיתות3לפיכך,

עלפיהחלוקההבאה:67:32=2.09נורמטיביותלפיהחישוב
תלמידים23=3כיתהתלמידים22=2כיתהתלמידים22=1כיתה



נורמטיביתעלפימדדגודלהכיתה,יופיעבפרטימוסדמספרהתלמידיםהמרבישנקבעלכיתה
 ב"תקנט".

 

ומטה,איןשינויבשיטת40-ומעלהושווהל32-התלמידיםבכיתהשווהלבמקריםבהםסךכל
 של תוספת תינתן אלו במקרים נורמטיבית. לכיתה עלש"ש1החישוב נוסף תלמיד כל עבור

שנקבעבמדדגודלכיתה.מספרהתלמידיםהמקסימאליבכיתה,כפי


כיתה"תקנט",ניתןלראותבלשונית"פרטימוסד"אתמספרהתלמידיםהמקסימאליל-באתרה
שנקבעלמוסדבפירוטהשכבות.
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  חישוב שעות התקן . 4.3
 

חישובהתקןהבסיסיהסופינבנהמהפרמטריםהבאים:
 

:שעותאורךמחייבותלכיתה-תקן מינימום  .א
עותשבועיות.ש29ב'–לכיתותא'
שעותשבועיות.31ד'–לכיתותג'
עותשבועיות.ש32ו'ומעלה–לכיתותה'



 שעות שבועיות לכל כיתה נורמטיבית  לבתי ספר אשר  1תוספת של   -שעות תפילה   ב.
,ובתיספרמשלביםבתיהספרהמאופייניםבתגבורלימודייהדות,הממלכתיהדתיבפיקוח 
.(יהמפקחהמרכזבהתאםלרשימההמועברתעליד) 



פי- תמריץ עבור כיתות גדולות ג. על בכיתה, התלמידים למספר בהתאם שעות תוספת
הטבלהשלהלן:



שעות תמריץ  תלמידים

-בכיתות א' פ"אתש

 ב'

  שעות תמריץ 

בכיתות ג'  -פ"אתש

 ומעלה

20 0 0 

21 0.1 0.05 

22 0.2 0.1 

23 0.3 0.15 

24 0.4 0.2 

25 0.5 0.25 

26 0.6 0.3 

27 0.7 0.35 

28 0.8 0.4 

29 0.9 0.45 

30 1 0.5 

31 1.1 0.55 

32 1.2 0.6 

33 1.3 0.65 

34 1.4 0.7 

35 1.5 0.75 

36 1.9 0.95 

37 2.5 1.25 

38 3.1 1.55 

39 3.7 1.85 

40 4.3 2.15 


 אלויחולקוביןהכיתותעלפישיקולדעתושלמנהלביתהספר.שעות 
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המוסדעלבסיסנתוניטיפוחשלתלמידיהשעותמחושבות- תוספת שעות טיפוח למוסדד.
)השעות טיפוח סל במקור בנפרד, המוקצות הבסיסי התקן נכללותבחישוב ייעוד03אינן )

)בשורה01)   יסודי תקן חישוב שאילתא במסך בתקנט לראות  ניתן הטיפוח שעות את .)
מתחתלחישובהתקןהבסיסיובתקןהמוסד(.

  
עותמינימוםלכיתהש37-ביתוקצבו-ם חינוך ארוךהמאופיינים בתכנית יו בתי הספר.ה

נורמטיבית.


תרבות יהודית ישראלית שעות .ו
.'ח-'לכלכיתהנורמטיביתבשכבותהשעהשבועית1-פרממלכתייםיהודיםזכאיםלבתיס.1
ח'.-ה'שעהשבועיתלכלכיתהנורמטיביתבשכבות1-.בתיספרממ"דזכאיםל2


 מתווה קורונה ד-גז. שכבות 
קבוצות,2-תלמידיםתחולקל21-39שתמנהביןנורמטיבית,בהתאםלמתווהשאושר,כיתה
עלבסיסשעותאלויקצההמשרדשעותפרטניותש"ש.12.5תקבלסךשלקבוצהכאשרכל
ושהייה.


"נוהליהמנהלהכלליהשעותהפרטניותאינןבמנייןשעותהתקןוישלהפעילאותןעלפי:הערה
.2012במאי01)א(,ט'באיירהתשע"ב,9חוזרמנכלתשעב/אופקחדש"הפעלתרפורמת




 מצבת התלמידים .5
 

 

עלתלמידיםהלומדיםבבתיהספרבמערכתהחינוך,והיאמהווהאתלדיווחמצבתהתלמידיםמשמשת
בסיסהמידעהמרכזילכלההחלטותהקשורותלחלוקתשעותתקןלתכנוןופיתוחעתידיועוד.


טיפולבמניעתלכבסיסמשמשיםתלמידיםמצבתנתוני מעקבובקרהאחרוויסותוניידותהתלמידים,

שלשעותהתקן.מצבתהתלמידיםמשמשתנדבךמרכזילמסדנתוניםנשירהוקביעתההקצאההסופית
היתרלקביעתמדדהטיפוחולהקצאתתקניםותקציביםאחרים.ביןארצי,


25.10.20סגרבתאריךיהדיווחלחישובתקןהמוסדותימצבתתלמידים.חיוולדפתוחההמערכת
צהרועלידיהמנהלכנוכחיםבמוסד,לאולאחרמועדזהתלמידיםשלאדווחואוה.פ"אתשז'בחשוון

יילקחולחישובהתקן.


עלמנהלביתהספרלבצעהצהרתמנהלאךורקעלהתלמידיםשנוכחיםפיזיתבביתספרו1.9.20-החלמ
טההאיסוף(.הדיווחיעשהבמערכתמצבתהתלמידים)תהליךזהמחליףאתשליחתהצהרתהמנהללמ
לתלמידיםרקכלשינויבשיבוץהתלמידלרבותהעזבתתלמידמהמוסד,ישלבצעמחדשהצהרתמנהל

ששונהלהםהשיבוץ.


לדווחבאופןלהמשיךהספרתיבי,עלמנהל"ףתשבאלול  י"בבספטמבר1-פתיחתשנתהלימודיםבעם
בביתעלכלקבלהאועזיבהשלתלמידובהתאםלדווחעלמספרהתלמידיםשלומדונוכחבפועלשוטף

ממכסתשעותהתקןהבסיסיחריגהנעשתהלוודאשלאםכבאחריות. הספרועלכלשינויבמספרם
 . עלפיטבלתההקצאההספרתהמגיעהלבי


כתקינהתלמידים שנקלטו התלמידים יהיו תקן בשעות שיתוקצבו במערכת בתאריךמשכית תקן ים

.פ"אתש חשווןב ז' 25.10.20
 

מצבתלמטהשהדיווחכך,כפולתלמידאושגוינתוןשלבדיווחולטפללהקדיםהספרביתמנהלעל,יובהר
.ומלאתקיןיהיה "ףתשבאלול י"ב בספטמבר1-ב-בתלמידים
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,יהיהעליו"ףתשבאלול י"בבספטמבר1-השלאיעלהבידימנהללהעבירדיווחתקיןומלאעדככל
תאריךסיוםאיסוףפ"אתש בחשוון ז' 25.10.2020–להשליםזאתבמועדמאוחריותראךלאיאוחרמ

מצבתלצורךהקצאתתקןבסיסי.
עלמנהלביתספרלעשותכלאשרביכולתולהבטיחכידיווחתקין,מלאוסופיידווחלפיהתאריךהאחרון

לדיווח.


לצייןכימערכתהתקן)משכיתתקן(הינהמערכתממוחשבת,הקולטתבאופןשוטףנתונידיווחשלחשוב
פר,ייקלטועלידיהמערכתלאחרמצבתתלמידים.ככלשנתוניתלמידים,שדווחוכתקיניםעלידיביתהס

אםאףהבסיסיהתקןהקצאתלצורךבסיסיהוולאאלודיווחנתוני,פ"אתש חשווןב ז' 25.10.20התאריך
מצבתשלהסופיהדיווחאתלהשליםהספרביתמנהלבאחריות,לפיכך.יותרמוקדםבמועדדווחו

.יותרמוקדםבמועדוהנכונההמלאה,התקינההתלמידים


אגףידיעלשיערכוובקרותלבדיקותבסיסישמשוזה,התקנטהמעודכןשלהמנהליופיעבמערכתהדיווח
תקןבמחוז.






,בותמצאו:אתרהמינהלתליישומיםמתוקשביםלקישורלהלןה

 רישוםלהדרכותובקשתהטמעהלמערכת. .1

 פרטיהתקשרותשלמוקדיהתמיכה. .2

 מסכיהמערכת.תוצריהדרכהעל .3



https://edu.gov.il/sites/Haminhelet/learning_tools/Pages/NewManbas.aspx  


ע תלמידים ספרם לבית ירשמו הספר בתי פלמנהלי שפורסמו ההנחיות י הרישום והעברהבחוברת
להלןהקישור:פ"אהתש


http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/Agafim/amhi/amchi.htm 
 

 .  התקן חריגה בשעות למנהל/ת המחוז על כלהמנהל  יידרש להסביר ולנמק  
פירוטנרחבעלאופןהדיווחתוכלולראותבחוברתהנחיותדיווחמצבתשיפורסםבמהלךחודש
יולי.
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 ")שער(פורטל "מוסדות חינוך
 

עלמנתלהקלולשפרתהליכיעבודהפותחפורטלמוסדותחינוך.הפורטלתומךביןהיתרבהצגתסטטוס
 דיווחמצבתתלמידיםופניותלמטהבנושאזה.

שהתקיימה כפי תלמידים מצבת למטה הפניות הגשת אופן את יחליפו מוסדות בפורטל מקוונות פניות
 באמצעותמיילופקסים.

 למטהמצבתהתלמידיםניירתבשגיאותהמפורטותמטהושגיאותנוספותאחרות.אין להעביר
 

 

יהיהלראותבכלרגענתוןאתמערכתהפניותהנמצאתבפורטלמוסדותתייעלאתכלהקשורבפניהוניתן
ביתהספריסרוקלפורטל"שערלמנהל"אתהמסמכים סטטוסהטיפולבפניהואתהקבציםהמצורפים.

 ויצרףאתהקבציםהסרוקיםלפניה.הנדרשים

הדיווח וסטטוס תלמידים מצבת דיווח תאריכי את הפעילויות" ב"לוח לראות ניתן מוסדות בפורטל
בדיווחיכם"שגויים"תקבלוהתראהבפורטלבצירוףקישורלהפקתדוחשגויים.למשרד.במידהוימצאו

בנוסףהפורטלכוללדוחותלשירותכםכגוןאלפוןתלמידים,דוחפילוחתלמידיםלפיארץמוצא,נתונים
 לגביסלקליטהועוד.


טיפול לצורך מצבת למטה מקוונת פנייה לפתוח יהיה ניתן ובקשות" "פניות של בחלק

ישלחוקריטייםבשגויים בנוסף הפנייה. סטטוס את ולראות וכדומה( זהות תעודת חסרי )כפולים,
בנושאיםרלוונטייםלביתספרכם,כגוןעדכוניםבמידהשתקןביתהספרהשתנה.אליכםהודעותוהתראות

חשובלהדגישכיאתהדיווחשלמצבתהתלמידיםישלבצעבמערכתתלמידיםהחדשה.
 

 להלן רשימת שירותים בהקשר של תלמידים שנוספו לאחרונה לפורטל מוסדות: 
 

סטורייתשיבוץחריגה)תחתתפריטיסטורייתשיבוץשלתלמידכוללהתראהכאשרישנההימידעלגביה 
תלמידים(

<שירותיחנ"מ(-פעריםביןמשבצתלמצבתתלמידים)תחתתפריטביתספר
לתלמידולכיתהכוללשעותהקצאהושעותדיווח.נתוניסייעותלמוסד,

 .הודעהאוטומטיתכאשרתקןביתהספרהתעדכן)למוסדותרשמיים(

 אפשרותאיתורתלמידיםשאינםזכאיםלשכרלימודלעליסודי)תחתתפריטתלמידים(.
 .אפשרותאיתורתלמידיםהזכאיםלסלקליטה)תחתתפריטתלמידים( 

בית תפריט )תחת יסודי לעל מחדל" "ברירת תקציב לפי המתוקצבים תלמידים כמות איתור אפשרות
 .ספר(

 .מעקבאחרתהליךהערכתעובדיהוראהותזכורותכשנדרשלסייםהערכה)לוחפעילויותוהודעות(
 .תזכורותמדייוםלגביימיהולדתשלעובדיהוראהותלמידיםבדףהראשי)ניתוחמידע(

 .סלתלמידלבתיספרבניהולעצמי)תכנוןמולביצוע(–תוחתקציבניהולעצמיני
 

חפשו"פורטלמוסדות"בגוגל.איך נכנסים?
הספר.הכניסההיאבהזדהותאישיתעםשםהמשתמשוהסיסמהשלבעליהתפקידיםבבית

אתהפניה.בדףהביתשלהפורטל,ישלהיכנסלחלק:"ניהולפניותובקשות"ושםלפתוח
שאלותלגביתהליךפתיחתפניה/סריקה,ניתןלפנותלמנהלתיישומיםמתוקשבים

.03-6906600בטלפון:
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        -מערכת התקנט  .6
 

         t/Welcome.aspxhttp://hinuch.education.gov.il/TekenNe


פתוחהושקופהומאפשרתלכםבכלרגענתוןלבדוקולבצעאתהפעולותכדלהלן:


באתר"תקנט"מופיעמחשבוןסימולציהככליעבודהלחישוב- מחשבון סימולציה לחישוב התקןא. 
המנהללתכנןאתחישובהתקןבזהירות,תוךלקיחתמקדמיבטחון.עלהספריבתהתקןעבורמנהלי

בתכנוןתחזיתהתלמידים.
בץמחנךישלהקפידלאלשבץמחנכיםבכיתותשמספרהתלמידיםבהםהואגבולי.במקריםבהםשו

אינהתקנית,האחריותמוטלתעלהמנהל.פתיחתהכיתהתתאפשרבאישורבכיתהגבוליתאשרבפועל
קוחורקלאחרשנמצאכימצבתהתלמידיםיציבהואיןעזיבות.הפי


מצבתבעלידךשדווחה"תקנט")כפיבהמעודכנתהמנהלהצהרתאתלראותניתן–מנהל  הצהרתב.  

(.תלמידים


- חישוב התקן במערכת משכית שיבוץג.              הבסיסיףמצבתתלמידים,חישובהתקןעדלמועדאיסו
שיבוץ"מבוססעלהעלאהבשנה,בתוספתאומדןשלגידולטבעי.-שיופיע"במשכיתהיסודי

התקן חישוב גם כך שיקלטו, לנתונים בהתאם ישתנה התלמידים מספר המצבת, איסוף תחילת עם
יעודכןויתבססעלנתוניםאלו.




  ם.       שעות לתלמידים עולים ולתלמידים תושבים חוזרי7


.התלמידיםונםבמצבתהקצאתהשעותעבורתלמידיםעוליםנעשיתבאופןאוטומטי,לאחרעדכ
לבדוקהאםהתלמידיםממשיכיםללמודבבית,נכםמתבקשיםלפנישיבוץהמוריםעלשעותאלהה
תלמידיםעוליםהמפורסמיםבחוזרמנכל,ספרכםוהאםזכאיםלשעותעוליםעלפיהקריטריונים
ותושביםחוזרים.


 איןלשבץמוריםללאביצועבדיקהמקדימה.

 
מאגר מחוזי.8


 של בהיקף יוקצה המחוזי שבועיותש0.85המאגר )מצבתעות בפועל הכיתות מספר פי על לכיתה,
.2020אפרילתלמידים(נכוןלחודש

 לפתרון מיועדת המחוזי למאגר שניתנת השעות המחוזותכלתוספת מנהלי על כאשר במחוז, הבעיות
מוטלתהחובהלפתורקודםאתכלהבעיותהפרופסיונליותבמחוז.







http://hinuch.education.gov.il/TekenNet/Welcome.aspx
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 י אזורי רישוםתלמידים על פ שיבוץ.      9


.3.10-15תשע"ו/בחוזרמנכליההנחיותשפורסמוהספרירשמולביתספרםתלמידיםעלפמנהליבתי


 ספר תקניםבתי לאיקבלו תלמידיםשאינםגריםבאזורהרישוםללאהאישוריםהמתאימים, שיקלטו
והוצאותנלוותבגיןתלמידיםאלה.


המופקד על המוסד האחריות הישירה למילוי ההוראות חלה על מנהל בית הספר ועל המפקח הכולל             

 החינוכי.


יכיתיבימנהל נוהספר הלימודים לשנת והתלמידים הכיתות תחזית פ"אהתשאת הצורך במידת הם.
המקומית,במפקחעלביתהספרובמנהלהמחלקהלתקןבמחוז.ברשותהחינוךבמחלקתהחינוךוייעזר

באחריותמנהליבתיהספרלשמורעלמסגרתתקןהמתוקצבתשכן,אישמירהמשמעותהחריגהמתקציב
המדינה.

 
כנןלתיםהמנהללרשותו.באחריותמנהלביתספראתתקןהשעותהעומדכללאחרהכנתהתחזיתיחשב

 שיבוץ באת והתלמידים כיתות קביעת המורים המלמדים של בסיס לבית95%על המגיעות מהשעות
.נהכוהספר,עלפיהתחזיתשה


 ביתהספראחראי פ"אהתשלהכנתתחזיתהכיתותוהתלמידיםלשנתהלימודיםאחריות אישיתמנהל

ולמניעתחריגהבניצולשעותהתקן.

 
 

 שעות הלימוד     .10


לוודאשמכסתהשעותהכוללתתאפשרלקייםאתמתכונתשעותההוראהמנהליבתיהספרמתבקשים
/http://matana.education.gov.ilבאתרשכתובתו:.שפורסמוב"מתנ"ה"שנקבעהבהנחיות


תהיינה"שעו הבסיסי, לתקן ישלוודאשהשעותשהוקצו כן יתרתהשעותיכולותלשמשתאורך"כמו ,

כ"שעותרוחב".איןלהמירשעותהוראהלשעותאחרותכמולשעותתפקידאושעותלתכניותתוספתיות
 שעות התקן מיועדות למטרתן המוגדרת בלבד.אחרות.


שליוםהלימודיםלפימספרשעותהאורךהניתנותבאותויוםלתלמידמבוססתעלהתחלתשעת הסיום           

.כלשינויבשעתההתחלהמחייבהתאמתשעתהסיום.08:00יוםהלימודיםבשעה

מערכתהחינוך!בשעת אפס בכלללמדאין יהנחייתהנהלתהמשרדלפע
שבוע.שעותבאחדמימיה9אפשרותללמדגםהמותרת-יםבשבועימ5הלומדיםפרסבבתי








http://matana.education.gov.il/
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  סלים מרכזיים.    11


העבירלרפרנטיםעלהסליםהמרכזייםאתהמכסההעומדתלרשותם,רגוןמוסדותחינוךאגףא11.1             
.בכלנושא  



יקצהאתהשעותלמחוזות,אשריקצושעותאלהלבתיהספר.ארגוןמוסדותחינוךאגף11.2             


קריטריוניםודרכיהחלוקתהשעותתוגשעלידיהרפרנטיםבצירוףנספחהמפרטאתהמטרות,11.3             
השעותהמחולקותעלידו.שלהבקרה                   



מנת11.4              על אחרת, בדרך השעות חלוקת על להודיע לא נתבקשו הנושאים, על הממונים הרפרנטים
.לפהלמנועהתחייבויותכתוצאהממסירתהודעהבע



"תקנט".–הנתוניםבמערכתכלעודלאעודכנואינםרשאיםלהפעילאתהשעות,הספרמנהליבתי11.5


             
בתיספרשנכנסולרפורמה"אופקחדש"יוכלולהשתמשבשעותהסליםהמרכזיים,כשעותהוראהבלבד,אין

.להקצותמסליםאלולשעותתפקיד



שעות לתלמידים חולים.12


ידעניתנות ביל מורי הספרי ת תוספת להם שאושרה חולים לילדים פרטנית שעות ידי איןעל המחוז

להפעילשעותאלהבביתהתלמידאובבתיחוליםלילדיםמאושפזים.


   שעות טיפוח.    13
החינוך במערכת דיפרנציאלי תקצוב מודל גובש ותלמיד, תלמיד לכל הזדמנויות שוויון לקדם במטרה
היסודי.המודלמגדירסלבסיסשוויוניואחידלכלכיתהועלגביותקצובנוסףלפיצרכיושלכלתלמיד

בהתאםלמדדהטיפוח.


המחייב הבסיס תקן שעות ונקבעו לכולם, זהה הבסיס תקן כיתהמשמע, דרגת לכל והמתוקצבות ות
.()כמופיעבמתנ"הבפרק:משאבים

ביתהספרעשירוניממוצעהינוהמוסדשלהטיפוחמדד לכלאחידהינוהמדד.הטיפוחשלכלתלמידי
.המגזרים


,20%,פריפריאלית20%לנפש,הכנסות40%(ביותרהמשכיל)הורים:השכלתמדד הטיפוח מרכיבי להלן
.20%מצוקהארץ/לידהארץ


חדשיםספרלבתיא. הקריטריוניםפיעלזכאיםיהיוואשרפ"אבתשלהיפתחהמתוכננים, תוקצינה,
.שייכיםהםאליההרשותשלהמדדלממוצעבהתאםהראשונהבשנהטיפוחשעות

הטיפוחב. לסל הוועדה ידי על גובשו אלו, לקבועוהנחיות ,נועדו היתר, בין מנחים ברוריםוקווים
החינוך.למדיניותהטיפוחשלמשרדלימהלהפעלתשעותהסלעלידיהמחוזותועלידיבתיהספר,בה
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 במחוזות: מרוםהול עצמי ותוכנית יהפדגוגיות לנממונות הלהלן רשימת  13.1
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 מחוז
ממונה נהול עצמי 

 ותוכנית מרום
 טלפון דוא"ל

 rachelelni@education.gov.il רחלאלניר מטה

052-8365161 

 osnatmor@education.gov.il אוסנתמורדו מטה

054-3434243 

 צפון
אראלה גב'

 אשכנזי
erellaas@education.gov.il 

050-6283511 

 Amaliya.leiderman@gmail.com עמליהלידרמן ירושלים

 
050-2900015 

 חיפה
אורגד לאה

 ווגסטף
leawa2@education.gov.il 

050-6282624 

 kamycohen1@gmail.com גב'קאמיכהן מרכז

052-6017015 

 ת"א
ברק שלומית

 יסקולקה
shlomitbrk@education.gov.il  050-6282542 

 yonaciziv@gmail.com  052-8529850 זיויונסי דרום

 התיישבותי
מילוא אורלי

 אלוני
orliam@mchp.gov.il 

050-6221459 

 052-8308134   ykushelevsky@gmail.com יעקבקושלבסקי חרדי

 מחוז
ממונה חינוך ילדים 

 ונוער בסיכון 
 טלפון

 02-5603786 קליין-ליאת צוריה מטה

 04-6500340 מר בוריס ברודסקי צפון

 02-5601533 מר' שלום מוחה ירושלים

 04-8632614 מר רמי בן גרא חיפה

 03-6896520 גב' ריקי מורנו מרכז

 03-6896341 גב' איריס אביוב ציגל ת"א

 08-6263254 גב' תמר אלקיים דרום
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי תומנהל הבכיר יתסמנכ"ל
 


 13 מתוך 12 עמוד

 
 
 
 
 
 
 
 

 בקרת ניצול התקן .14


משרדהחינוךיפעילגםהשנהמערךבקרהנרחב,עלמנתלהבטיחאתניצולתקןהשעות
ליעדיוהמקורייםולוודאמילויההוראותככתבןוכלשונן.בהתאם

בתהליךהבקרהייבדקרישוםהשעותהשונותבמערכתהשעות,כפישפורטובחוזרזה.
נושאנמצאבתקנטבלשוניתחוזרים.מכתבב



 כנון פורה ומקווה שהחוזר הינו לעזר.החינוך מאחל תמשרד 









,בכבוד רב


    

שושנהנחוםד"ר
יהמינהלהפדגוגתמנהלוסמנכ"לית


 
 
 
 
 

המשרדמנכ"ל,עמיתאדרימר העתק:
,סגניתפדגוגיתמנהלתהמינהלהפדגוגיאינהזלצמןגב'
,מנהלתאגףא'חינוךיסודיאתיסאסיגב'
אמח"יבכירמרמנחםמזרחי,מנהלאגף 
תלמידיםעוליםאגףקליטתמ"מ,רויטלדותןגב'            
חינוךילדיםונוערבסיכוןא',מנהלאגףחייםמויאלמר
,מנהלתמינהלתניהולעצמיודיפרנציאלירחלאלנירגב'

 
 
 
 
 
 
 

 13 מתוך 31 עמוד
 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי תומנהל הבכיר יתסמנכ"ל
 

 
 


