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 ישראל  מדינת 
 משרד החינוך

 הפדגוגית המזכירות 
  

 ת מוגברלבגרות  ארץ ישראל וארכיאולוגיההקצאת שעות ללימודי 

 ואילך חתשע"החל משנה"ל   יח"ל 5בהיקף של 

 
במסגרת מדיניות המשרד לעודד למידה משמעותית בבתי הספר התיכוניים, משרד החינוך 

שה בהתאם לנהלים הנדרשים והעומדים בתנאים מקצה שעות לימוד לבתי ספר  המגישים בק
לימודי ארץ ישראל  קבוצות לימוד למקצוע ובתשע" יקיימושספר בתי שיפורטו להלן.
 . ידי המשרד-המאושרת עלית לימודים לפי תכנ יחידות לימודחמש בהיקף של וארכיאולוגיה 

, בפיקוח ממלכתיבחטיבות העליונות המצויות  'ביא' או יי' או לכיתות ההקצבה מיועדת 
 או חרדי שמלמדות את תוכנית הלימודים המחייבת או המותאמת, המאושרת, ממלכתי דתי

מעבר ללימודים המתוקצבים לפי ללימודים לבגרות . ההקצבה מיועדת ע"י משרד החינוך 
  מודל שכר הלימוד בחטיבות העליונות.

 
 תנאי סף

 אים:לקבלת ההקצבה בית הספר צריך לעמוד בכל התנאים הב
 
,  1969 –בית הספר מחזיק רשיון בתוקף מכוח חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט  .1

או המותאמת המאושרות ע"י משרד ומלמד לכל הפחות את תוכנית הלימודים המחייבת 
 בהיקפי השעות המחוייבים ע"י המשרד. החינוך 

  "חדשהלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה מגמת "א.  .2
לימודי ת לשנה עבורה מבוקשת ההקצבה, לא התקיימה בו מגמת בית ספר שבשנה הקודמ

לימודי ואשר בשנה עבורה מבוקשת ההקצבה יפתח  מגמת ארץ ישראל וארכיאולוגיה  
ובהיקף של שלוש שעות יח"ל  5ברמה של  חדשהארץ ישראל ישראל וארכיאולוגיה 
מודי ארץ ישראל בלילפי תכנית הלימודים לבגרות  שבועיות לכל יחידת לימוד לבגרות,

לימודי ארץ קיימת מגמת )לא היתה המאושרת על ידי משרד החינוך וארכיאולוגיה  
 .(ובשנה"ל תשע"ישראל וארכיאולוגיה  

  "ממשיכה לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה מגמת "ב. 
בשנה"ל הקודמת לשנה עבורה לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה מגמת  שפתחבית ספר 

שלוש שעות שבועיות לכל יחידת לימוד יח"ל ובהיקף של  5ברמה של , המבוקשת ההקצב
המאושרת על  בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיהלפי תכנית הלימודים לבגרות  לבגרות,

בשנה"ל  מגמת לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיהקיימת )לא היתה  ידי משרד החינוך
 .(התשע"

 "וותיקה לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגהמגמת "ג. 
יח"ל ובהיקף  5ברמה של  לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה מגמת שקיימת בובית הספר 

לפי תכנית הלימודים לבגרות  שלוש שעות שבועיות לכל יחידת לימוד לבגרות,של 
 .לפחות שנתיים בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

 
בלימודי ארץ הגבר ה ותבכל קבוצת תלמידים הלומדת במגמה ליחידמספר התלמידים:  .3

 תלמידים לפחות.  10ילמדו   ,וארכיאולוגיהישראל 
בכיתות מתבקשת ההקצבה  העבורה המורה המלמד במגמהשכלה והכשרה של המורה:  .4

או  בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה הוא בעל תואר ראשון לפחות ב' או י"איי או 
ובנוסף הוא  ל או בגיאוגרפיהאו בהיסטוריה של עם ישרא ארכיאולוגיה, או בהיסטוריה

  בעל תעודת הוראה באחד מן המקצועות האמורים לעיל. 
במקרים חריגים בהם התואר או תעודת ההוראה של המורה אינם באחד התחומים או 

המלצה  וזו תגבשנומקת ליחידה המקצועית המקצועות האמורים לעיל, תוגש בקשה מ
במקרים חריגים נדרשת גם המלצת  ה.לאישור וועדת ההקצבות במט ותעבירהמנומקת 
 .המפמ"ר

 
י' או  ותבמגמה בכיתלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה המורים המלמדים  השתלמויות: .5

בכל שנות הלימוד במגמה,  שעות, 30-יתחייבו להשתלם, בהיקף שלא יפחת מ באו י" 'אי
לך השנה במה בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיהת שאישר המפמ"ר ובאחת מההשתלמוי

שעבורה מתקבלת ההקצבה. המורה ובית הספר יתחייבו על כך בטופס הבקשה עם הגשת 
ללימודי ארץ ישראל הבקשה. מועד, מקום והיקף ההשתלמות יפורסם באתר המפמ"ר 

 .וארכיאולוגיה
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יח"ל וכן יתחייב  5בית הספר יתחייב כי ילמד את המקצוע באופן מוגבר כלומר ברמה של  .6

 .ש"ש לכל יחידת לימוד 3הפחות  ילמד לכלכי 
 
 
 

 אופן החלוקה
משרד החינוך יקצה את השעות לבתי ספר עיוניים העומדים בתנאי הסף האמורים לעיל, 

 הבא:  באופן 
שנפתחו ממשיכות, למגמות  25%למגמות החדשות,  50%ביחס של תעשה ההקצאה  .1

 . למגמות ותיקות 25% -שנה"ל תשע"ו, וב

של  הנמוך לגבוההמספר מספר התלמידים במגמה, מ פיללקו שעות יחוה במגמה חדשה .2
ככל שיש לבחור בין מספר בתי  לכיתה. ש"ש 2 החלוקה תעשה לפי במגמה. תלמידיםה

ובכל מקרה ביהס יתוקצב לכל  יותר גבוהספר, יועדף בית הספר בעל מדד הטיפוח ה
 ש"ש .4היותר מ 

המספר מהתלמידים במגמה,  מספר פילשעות יחולקו ה ותיקה במגמה ממשיכה ומגמה .3
ככל שיש לבחור  .לכיתה ש"ש 1החלוקה תעשה לפי  .במגמה תלמידיםהשל  לגבוה הנמוך

בית ספר ובכל מקרה  .יותר גבוהבין מספר בתי ספר, יועדף בית הספר בעל מדד הטיפוח ה
 ש"ש . 2יתוקצב לכל היותר ב 

 
 בקרה ועיצומים

לפי בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה גמה אם יימצא כי בית הספר לא מקיים לימודי מ .4
וכן ניתן יהיה,  תכנית הלימודים לבגרות, יקוזזו השעות שהוקצו לבית הספר לכל השנה, 

בהתאם לשיקול דעתה של וועדת ההקצבות ועל בסיס המלצת הגורם המקצועי, לדחות 
ה שלאחר , בשנבלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיהבקשת בית הספר  לקבלת שעות תגבור 

 מכן.

בלא שנמצא לכך הסבר המספר המינימלי הנדרש, אם יימצא כי קבוצה מנתה פחות מ .5
  . יקוזזו השעות שהוקצו לבית הספר לכל השנהשיניח את  דעתה של היחידה המקצועית 

בין מספר התלמידים שנכללו בטופס הבקשה לבין  20%-אם יימצא פער של למעלה מ .6
בלא שנמצא לכך הסבר שיניח את דעתה של היחידה  מספר התלמידים שנבחנו בפועל,

וכן  המקצועית וועדת ההקצבות, יקוזזו שעות הלימוד שהוקצו לבית הספר לאותה שנה 
ניתן יהיה, בהתאם לשיקול דעתה של וועדת ההקצבות ועל בסיס המלצת הגורם 

בלימודי ארץ ישראל המקצועי, לדחות בקשת בית הספר  לקבלת שעות תגבור 
 , בשנה שלאחר מכן.אולוגיהוארכי

בכיתות לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה  ם יימצא כי מורי בית ספר המלמדיםא .7
שבעבורן אושרה הקצבה, לא השתלמו כנדרש, תבוטל ההקצבה,  ויקוזזו השעות שהוקצו 

 לבית הספר לכל השנה. 

די ארץ לימואם יימצא בית ספר אשר לא עשה שימוש בשעות שניתנו לו על מנת ללמד  .8
בכיתות שאושרו לו, יקוזזו שעות הלימוד שהוקצו לבית הספר לכל ישראל וארכיאולוגיה 

וכן ניתן יהיה, בהתאם לשיקול דעתה של וועדת ההקצבות ועל בסיס המלצת השנה, 
בלימודי ארץ ישראל הגורם המקצועי, לדחות בקשת בית הספר  לקבלת שעות תגבור 

 , בשנה שלאחר מכן.וארכיאולוגיה

כנדרש על ידי המזכירות הפדגוגית, עד  ,חבמידה ובית הספר לא יגיש דו"ח ביצוע לתשע" .9
וזזו שעות יקיניח את דעתה של היח' המקצועית, שנמצא לכך הסבר ש בלא 31/8/18-ל

 .שהוקצו לבית הספר לכל השנהלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה  הלימוד במקצוע
 

 
 
 


