
 
 ישראל  מדינת 

 משרד החינוך
 הפדגוגית המזכירות 
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 ועולם הערבים והאסלאם
 ךואיל חתשע"מהחל 

 
 

במסגרת מדיניות המשרד לעודד למידה משמעותית בבתי הספר התיכוניים, משרד החינוך 
מגישים בקשה בהתאם לנהלים הנדרשים והעומדים בתנאים מקצה שעות לימוד לבתי ספר  ה

 שיפורטו להלן.
עולם לימודי או  ,אםערבית שלא כשפת לימודי  ההקצבה מיועדת לכלל בתי הספר המקיימים

הלומדים  'בי-, בכיתות י'לפי תכנית לימודים המאושרת בידי המשרדאסלאם הערבים וה
 באחת משתי האפשרויות הבאות:

ללימודים לבגרות למגמות מעבר ללימודים המתוקצבים לפי מודל שכר  ההקצבה מיועדת (א
ם המיועדים על בית הספר לקבל למגמה רק תלמידי הלימוד בחטיבות העליונות.

  לבגרות.

לימודי "השכלה כללית". תינתן שעה שבועית נוספת לבתי הספר המלמדים שעתיים  (ב
השכלה "עות ההוראה ב)סה"כ שבערבית ו/או בעולם הערבים והאסלאם שבועיות 

 ש"ש בכיתות י'(. 3 "כללית
 

 המשרד מקצה לבתי ספר השונים העומדים בתנאים שיפורטו להלן שעות לימוד.
 
 
 

 למגמה  תנאי סף
, לפי 'בי אוו/ 'אי ,ם בכיתות י'אסלאהערבים והמקיים מגמת ערבית או עולם הבית הספר  .1

כל של שלוש שעות שבועיות ל. הלימוד בהיקף הנ"ל תכנית לימודים לבגרות במגמות
 מגמה שבעבורה מתבקשת הקצבה. יחידת לימוד לבגרות, בכל כיתת 

 .תלמידים 10יב' לבגרות ילמדו לפחות צת תלמידים הלומדת בכיתות י', יא' ובכל קבו .2

אחד מן ב לפחות עבורן מתבקשת ההקצבה הוא בעל תואר ראשוןהמורה המלמד במגמות  .3
 . לימודי המזרח התיכון, עולם הערבים והאסלאם התחומים: שפה וספרות ערבית,

 
 תנאי סף ל"השכלה כללית" 

ש"ש  3במסגרת לפי תכנית לימודים אסלאם ילמד מקצוע ערבית או עולם הערבים וה .1
 .מזה"פגרת שעות התגבור הניתנות ע"י הכאשר השעה השלישית תמומן במס

 10ת" ילמדו לפחות בכל קבוצת תלמידים הלומדת בכיתות י' במסגרת "השכלה כללי .2
 תלמידים.

המורה המלמד במגמות עבורן מתבקשת ההקצבה הוא בעל תואר ראשון לפחות באחד מן  .3
 רח התיכון, עולם הערבים והאסלאם.התחומים: שפה וספרות ערבית, לימודי המז

 
 
 
 
 
 

                     אופן החלוקה
באופן ומדים בתנאים האמורים לעיל, הע העיוניים משרד החינוך יקצה את השעות בין בתי הספר

 הבא:
 
או בעולם  בערביתת לבגרות וי' המיועד ותבכיתמן השעות יחולקו לבתי הספר המלמדים  30%. 1

   אשר עברו את תנאי הסף. הערבים והאסלאם
כאשר ראשית ינתנו השעות  ,מגמהמספר התלמידים ב פיל הזכאים בין בתי הספר חולקוישעות ה

, החלוקה תעשה לפי חישוב של ספר הגבוה ביותר של תלמידים במגמהש את המלבתי ספר בהם י
  , וכך הלאה בסדר יורד, עד להקצאת מלוא מכסת השעות. שעה אחת לכיתהתה, יתלמידים לכ 32

הנהוג  ותר עודף שעות, תחולקנה השעות העודפות לפי סדר יורד של מדד הטיפוחויבמידה ו
עות המבוקשות עדיין יוותר עודף, אחר חלוקת מלוא השאם ל .ים נוספיםבסבשני במשרד ב

 .עות העודפות תועברנה לסל השעות של כיתות יב' הלומדות לבגרותהש
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
בערבית או בעולם ת לבגרות ויא' המיועד המלמדים בכיתותמן השעות יחולקו לבתי הספר  30%. 2

 , אשר עברו את תנאי הסף.הערבים והאסלאם
ת תחולק בין בתי הספר ג במשרד, כלומר, מכסת השעווהפי מדד הטיפוח הנו על  שעות אלו יחולק

ובמידה ובכיתה יא' נפתחה המגמה )כלומר, לא התקיימו לימודי מגמה  תהיכל שעתייםהזכאים, 
ש"ש בשנה הקודמת לשנה שבה מבוקשת  3בכיתות י' או לימודי "השכלה כללית" בהיקף 

 עד להקצאת ,הטיפוח הנהוג במשרד מדד לש סדר יורדלפי , שעות לכיתה 3ההקצאה( תחולקנה 
לפי סדר יורד יוותר עודף שעות, תחולקנה השעות העודפות מלוא כמות השעות הקיימת. במידה ו

 .לפי שעה לכיתה ים נוספיםבשל מדד הטיפוח בסב
 
עולם בכיתות יב' המיועדות לבגרות בערבית או במן השעות יחולקו לבתי הספר המלמדים  30%. 3

 .הערבים והאסלאם, אשר עברו את תנאי הסף
ת תחולק בין בתי הספר שעות אלו יחולקו על  פי מדד הטיפוח הנוהג במשרד, כלומר, מכסת השעו

מלוא כמות  , עד להקצאתסדר יורד של מדד הטיפוח הנהוג במשרד, לפי תהיכל שעתייםהזכאים, 
פי סדר יורד של מדד שעות העודפות ליוותר עודף שעות, תחולקנה ההשעות הקיימת. במידה ו

 .לפי שעה לכיתה הטיפוח בסבבים נוספים
 
או  בערביתבמסגרת "השכלה כללית" בכיתות י' מן השעות יחולקו לבתי הספר המלמדים  10% .4

   אשר עברו את תנאי הסף. בעולם הערבים והאסלאם
החלוקה  הנהוג במשרד. מדד הטיפוח סדר יורד של פיל בין בתי הספר הזכאים שעות יחולקוה
אם לאחר  , וכך הלאה בסדר יורד, עד להקצאת מלוא מכסת השעות.שעה אחת לכיתהעשה לפי ת

השעות העודפות תועברנה לסל השעות של כיתות יוותר עודף,  עות המבוקשותחלוקת מלוא הש
 יא' הלומדות לבגרות.

  
 
 
 
 
 

 בקרה ועיצומים
בטופס הבקשה לבין מספר  מידים שנכללבין מספר התל משמעותיימצא פער במידה ו .1

בלא שנמצא לכך הסבר שיניח את דעתה של היחידה המקצועית  התלמידים שנבחנו בפועל
סלאם עולם הערבים והא/או יקוזזו שעות הלימוד במקצוע ערבית ו, וועדת ההקצבות

בסיס וכן ניתן יהיה, בהתאם לשיקול דעתה של וועדת ההקצבות ועל  שהוקצו לבית הספר
לקבלת שעות ללימודי ערבית ועולם הערבים  בקשה המלצת הגורם המקצועי, לדחות

 .מכןבשנה שלאחר של בית הספר האמור  והאיסלאם
 

וימצא פער משמעותי בין מספר התלמידים שנכלל בטופס הבקשה לבין מספר במידה  .2
 בלא שנמצא לכך הסבר שיניח את דעתה של היחידה המקצועית התלמידים שלמדו בפועל

סלאם עולם הערבים והא/או במקצוע ערבית ו יקוזזו שעות הלימוד ,וועדת ההקצבות
וכן ניתן יהיה, בהתאם לשיקול דעתה של וועדת ההקצבות ועל בסיס  שהוקצו לבית הספר

לקבלת שעות ללימודי ערבית ועולם הערבים  בקשה המלצת הגורם המקצועי, לדחות 
 .מכןר בשנה שלאחשל בית הספר האמור  והאיסלאם

 
ת שעוהיקוזזו  לתנאי הסף, 3שהמורה המלמד לא עומד בתנאי הסף בסעיף ימצא במידה ו .3

וכן ניתן יהיה, בהתאם לשיקול דעתה של וועדת  שהוקצו לבית הספר לכל השנה
לקבלת שעות ללימודי  בקשה ההקצבות ועל בסיס המלצת הגורם המקצועי, לדחות 

 .מכןבשנה שלאחר ספר האמור של בית ה ערבית ועולם הערבים והאיסלאם
 

 תמשיך לאי'  בשכבת תלמידים שהוגדרה כקבוצת מגמההבמידה וימצא כי קבוצת  .4
על פיקוח ה בפניביה"ס ידרש להגיש הסבר ללימודי מגמה לבגרות בשנה לאחר מכן, 

במקצוע ערבית ו/או עולם  שעות הלימוד את וכן ניתן יהיה לקזז וועדת ההקצבותהערבית 
 .עבור אותה שנה לאם שהוקצו לבית הספרהערבים והאס

 
כנדרש על ידי המזכירות הפדגוגית, עד  ,חבמידה ובית הספר לא יגיש דו"ח ביצוע לתשע" .5

וזזו שעות יקיניח את דעתה של היח' המקצועית, שנמצא לכך הסבר ש בלא 31/8/18  -ל
 .השנהשהוקצו לבית הספר לכל  ערבית ו/או עולם הערבים והאסלאם הלימוד במקצוע

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


