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 ישראל  מדינת 
 משרד החינוך

 הפדגוגית המזכירות 
 
 

 
  חינוך הפיננסי בכיתות י'ה בנושאתבחינים להקצאת שעות לימוד 

  ואילך חתשע"החל מ

 

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

שים והעומדים בתנאים מקצה שעות לימוד לבתי ספר  המגישים בקשה בהתאם לנהלים הנדר

 שיפורטו להלן.

בשנה"ל  מעוניינים ללמד את תחום החינוך הפיננסיהההקצאה מיועדת לכלל בתי הספר 

 .לכתה חצי ש"שהמשרד יקצה לבתי ספר השונים העומדים בתנאים שיפורטו להלן  .הקרובה

  החינוך הפיננסי.  לימודיללכיתות י' ההקצבה מיועדת 

 

 תנאי סף

 15 אשר תלמד את נושא החינוך הפיננסי יהיו לפחותכתה בכל ם: מספר התלמידי .1

 .תלמידים 8חינוך מיוחד יהיו לפחות  /כיתתבבי"סתלמידים. 

 

 את תחום החינוך הפיננסי, עבורו מתבקשתהמורה המלמד השכלה והכשרה של המורה: 

 הדעת תחומימבאחד ותעודת הוראה הוא בעל תואר ראשון לפחות   בכיתות י'ההקצבה 

 במקרים חריגים .הבאים: מדעי החברה, אזרחות, מתמטיקה, חשבונאות, ניהול עסקי

, הגב' דניאלה "חעקשה מנומקת לאישור מפמ"ר מדבמקביל בניתן להגיש אחרים, 

 danielaf@education.gov.ilפרידמן באמצעות דוא"ל:  

למות בהשת , יתחייבו להשתלםהמורים המועמדים ללמד את התכניתכל  השתלמויות: .2

י בחודשהשתלמות ייעודית לנושא שתחל שעות, ב 30-, בהיקף שלא יפחת מחינוך פיננסי

ארציים או מחוזיים, כפי שיקבע על ידי המפמ"ר למדעי וכן במפגשי עבודה  הקיץ

הספר  הן המורה והן בית. )אלא אם עברו השתלמות זו באישור הפיקוח, בעבר(החברה

 ת הבקשה. מועד, מקום והיקף ההשתלמותתחייבו על כך בטופס הבקשה עם הגשי

  .מדעי החברהיפורסם באתר המפמ"ר לומפגשי העבודה הארציים 

 
     בהן לומדים , מתעתד ומתחייב ללמד את התוכנית בכל הכתות בשכבת י'בית הספר  .4

 .בחינוך המיוחד( 8) תלמידים 15לפחות 

 

לא ישובץ ללמד יותר מד המלמורה כיתות בשכבה, ה 5מעל קיימות בית הספר וב במידה  .5

  מורים או יותר. 2כיתות בשכבה. במידת הצורך יישלחו להשתלמות  5 -מ

 

ינות למעבדות המחשבים לצורך מתחייב לאפשר לתלמידים שיזדקקו לכך זמבית הספר  .6

  .קיום הלימודים והמטלות
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 אופן החלוקה    

רים לעיל, באופן אמותנאים הה כלמשרד החינוך יקצה את השעות בין בתי הספר העומדים ב

 הבא:

  ;מספר בתי הספר העל יסודיים במחוזבין  יחס יחולקו השעות למחוזות, בהתאם לראשית  .1

למספר התלמידים בשכבת י' בבית הספר, בתוך כל מחוז תיעשה חלוקה לבתי הספר בהתאם  .2

יש לבחור ככל ש .אשר תלמד את החינוך הפיננסי בסדר יורד, חצי ש"ש לכל כתה בשכבת י'

בין בתי ספר בעלי אותו מספר תלמידים, יועדף בית הספר בעל מדד הטיפוח המשרדי הגבוה 

 יותר.

ככל שייוותרו שעות בלתי מנוצלות במחוזות, יועברו השעות למחוזות אחרים בהחלטה  .3

בכמות הבקשות שהוגשו במספר בתי הספר במחוז ומנומקת של וועדת ההקצבות, בהתחשב, 

 ות הלומדים את התוכנית.בכל מחוז ובכמ

 

 בקרה ועיצומים

, יקוזזו ת הלימודים ולפי תכניחינוך פיננסי אם יימצא כי בית הספר לא מקיים לימודי  .1

וכן ניתן יהיה, בהתאם לשיקול דעתה של וועדת  השעות שהוקצו לבית הספר לכל השנה

ודי חינוך בקשה לקבלת שעות ללימ ההקצבות ועל בסיס המלצת הגורם המקצועי, לדחות 

 מכן.בשנה שלאחר  של בית הספר האמור פיננסי 

בלא הסבר שיניח את  בחינוך מיוחד( 8) תלמידים 15-אם יימצא כי קבוצה מנתה פחות מ .2

 . לכל השנה כיתה זויקוזזו השעות שהוקצו לדעתה של היחידה המקצועית 

אושרה הקצבה, לא שבעבורן י'  הבכית חינוך פיננסי אם יימצא כי מורי בית ספר המלמדים  .3

 השתלמו כנדרש, תבוטל ההקצבה,  ויקוזזו השעות שהוקצו לבית הספר לכל השנה. 

-כנדרש על ידי המזכירות הפדגוגית, עד ל זבמידה ובית הספר לא יגיש דו"ח ביצוע לתשע" .4
ללא שנמצא לכך הסבר שיניח את דעתה של היח' המקצועית, יקוזזו שעות התגבור  30/8/18

 י שהוקצו לבית הספר לכל השנה.בחינוך פיננס
 

 


