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 יב' -תבחינים להקצאת שעות תגבור למקצוע צרפתית לכיתות י' 
  ואילך חהחל מתשע" 

 
 

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

אשר מקיימים לימודי הצרפתית, לפי תכנית לכלל בתי ספר  ההקצבה מיועדת שיפורטו להלן. 
י"ב' הלומדים באחת משתי האפשרויות -י"א'-ד בכיתות י'לימודים המאושרת בידי המשר

 הבאות:
 
 לימודי "השכלה כללית".  (א

על פי צרפתית  בתי הספר המלמדים לפחות שעתיים שבועיות שנתיותש"ש נוספת ל 1תנתן 
ש"ש בכיתות י'(.  3 "השכלה כללית"-בת"ל של "השכלה כללית" )סה"כ שעות ההוראה 

 תר להשכלה כללית. ות לכל היכיתו 2בית ספר יתוקצב עבור 

מעבר ללימודים המתוקצבים לפי  ללימודים לבגרות למגמותההקצבה מיועדת  :המגמה (ב
  מודל שכר הלימוד בחטיבות העליונות.  

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

 
 
 

 תנאי סף ל"השכלה כללית" 
ש"ש כאשר השעה השלישית תמומן במסגרת שעות  3מקצוע צרפתית ילמד במסגרת  .1

 התגבור הניתנות ע"י המזה"פ.

 8 מסגרת "השכלה כללית" ילמדו לפחותבכל קבוצת תלמידים הלומדת בכיתות י' ב .2
 תלמידים.

 המורה המלמד במגמות עבורן מתבקשת ההקצבה הוא לפחות : .3
בעל תואר ראשון בעל תואר ראשון באחד מן התחומים: שפה ו/או ספרות צרפתית או 

  מצרפת ובעל רישיון הוראה.
 
 

 תנאי סף למגמה
בית הספר מקיים מגמת צרפתית בכיתות י', יא' ו/או יב', לפי תכנית לימודים לבגרות  .1

 שעות שלוש. הלימודים מתקיימים בהיקף של המשרדהמאושרת בידי  בצרפתית
 , לבגרות לימוד יחידת לכל שבועיות

  .תלמידים 8ילמדו לפחות מגמה שבעבורה מתבקשת הקצבה.  כיתתבכל  .2

 המורה המלמד במגמות שעבורן מתבקשת ההקצבה הוא לפחות : .3
   ר ראשון או בעל תוא ו ספרות צרפתיתבעל תואר ראשון באחד מן התחומים: שפה ו/א 
 ובעל רישיון הוראה.מצרפת  

 בידי המפמ"ר עלכל מורה המלמד בכיתה המתוקצבת יעבור השתלמות שאושרה  .4
  שעות אחת לשנתיים לפחות. מורים אשר לא  30-הוראת הצרפתית בהיקף שלא יפחת מ 

עברו השתלמות כאמור, יתחייבו  להשתלם באחת מההשתלמוית שאישר המפמ"ר 
שנה"ל עבורה מבוקשת ההקצבה, במהלך  או טרם פתיחת שנה"ל  , בקיץלצרפתית

ס הבקשה עם הגשת הבקשה.  )מועד, מקום והמורה ובית הספר יתחייבו על כך בטופ
 והיקף ההשתלמות יפורסם בידי המפמ"ר לצרפתית(. 

 02-5602944פקס:   למשלוח האישורים והבקשות :   

במהלך שנת הלימודים לפחות בפרוייקט אחד אשר מציע  המפמ"ר ישתתףבית הספר  .5
 לצרפתית.   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 אופן החלוקה                    
 

 החינוך יקצה את השעות בין בתי הספר העומדים בתנאים האמורים לעיל, באופן הבא:משרד 
 
 

 במסגרת "השכלה כללית"מן השעות יחולקו לבתי הספר המלמדים בכיתות י'  10%  .1
 .  בצרפתית אשר עברו את תנאי הסף

השעות יחולקו בין בתי הספר הזכאים לפי סדר יורד של מדד הטיפוח הנהוג במשרד. 
, וכך הלאה בסדר לכיתה ש"ש 1תלמידים לכיתה,  32ה תעשה לפי חישוב של החלוק

תר וכיתות לכל הי 2יורד, עד להקצאת מלוא מכסת השעות. בית ספר יתוקצב עבור 
אם לאחר חלוקת מלוא השעות המבוקשות יוותר עודף, השעות . להשכלה כללית

 ת.הלומדות לבגרוי'    העודפות תועברנה לסל השעות של כיתות 
 

, בצרפתית לבגרות המיועדות' י בכיתהיחולקו לבתי הספר המלמדים  מן השעות 30% .2
 אשר עברו את תנאי הסף.

במגמה, כאשר ראשית ינתנו השעות  בתי הספר לפי מספר התלמידיםהשעות יחולקו בין 
החלוקה תעשה לפי  .את המספר הגבוה ביותר של תלמידים במגמה לבתי ספר בהם יש

, עד להקצאת לכיתה ש"ש 1וכך הלאה לפי סדר יורד, , תלמידים בכיתה 32של חישוב 
במידה שיש לבחור בין מספר בתי ספר בעלי אותו מספר תלמידים, מלוא מכסת השעות. 

אם נותרו שעות לחלוקה, חוזרים . יועדף בית הספר בעל מדד הטיפוח הגבוה ביותר
מלוא השעות המבוקשות עדיין  ומחלקים בסבב נוסף לפי הרשימה.  אם לאחר חלוקת 

 כיתות י"א הלומדות לבגרות.יוותר עודף, השעות העודפות תועברנה לסל השעות של 
 

 בכיתות יא' המיועדות לבגרותיחולקו לבתי הספר המלמדים צרפתית מן השעות  30% .3
השעות יחולקו בין בתי הספר לפי מספר התלמידים בכיתה  אשר עברו את תנאי הסף.

הלאה לפי  וכך, למידים בכיתהת 32 ללנמוך. החלוקה תעשה לפי חישוב ש במגמה מהגבוה
במידה שיש לבחור בין להקצאת מלוא מכסת השעות.   עד כיתהל ש"ש 2סדר יורד, 

מספר בתי ספר בעלי אותו מספר תלמידים, יועדף בית הספר בעל מדד הטיפוח הגבוה 
אם לאחר חלוקת מלוא השעות המבוקשות עדיין יוותר עודף, השעות העודפות .ביותר

  כיתות י"ב. תועברנה לסל השעות של 
 

 
אשר עברו  בכיתות י"ב יחולקו לבתי הספר המלמדים לבגרות בצרפתית מן השעות 30 %  .4

  את תנאי הסף.
 מגמהבלפי מספר התלמידים , לכיתה ש"ש 2, הזכאיםספר יחולקו בין בתי ה השעות

וכך הלאה לפי סדר יורד, עד  , תלמידים בכיתה 32ל החלוקה תעשה לפי חישוב ש   .כיתה
ומחלקים בסבב נוסף  ם נותרו שעות לחלוקה, חוזריםא .להקצאת מלוא מכסת השעות

במידה שיש לבחור בין מספר בתי ספר בעלי אותו מספר תלמידים, יועדף לפי הרשימה. 
אם לאחר חלוקת מלוא השעות המבוקשות  בוה ביותר.בית הספר בעל מדד הטיפוח הג

עדיין יוותר עודף, השעות העודפות תועברנה לסל השעות של הכיתות י' המלמדות לבגרות 
 )המגמה(.

 
 
 
 

 בקרה ועיצומים
 

   
במידה וימצא פער משמעותי בין מספר התלמידים שנכלל בטופס הבקשה לבין מספר  .1

לכך הסבר שיניח את דעתה של היח' המקצועית, התלמידים שנבחן בפועל, בלא שנמצא 
יקוזזו השעות שהוקצו לבית הספר לכל השנה וכן ניתן יהיה, בהתאם לשיקול דעתה של 

בקשה לקבלת שעות ללימודי  וועדת ההקצבות ועל בסיס המלצת הגורם המקצועי, לדחות
 מכן.בשנה שלאחר צרפתית של בית הספר האמור 

לתנאי הסף  3ד לא עומד בתנאי הסף הקבועים בסעיף במידה שימצא כי המורה המלמ .2
הנ"ל, יקוזזו שעות הלימוד בצרפתית שהוקצו לבית הספר לכל השנה וכן ניתן יהיה, 
 בהתאם לשיקול דעתה של וועדת ההקצבות ועל בסיס המלצת הגורם המקצועי, לדחות

 מכן.בשנה שלאחר בקשה לקבלת שעות ללימודי צרפתית של בית הספר האמור 



במידה וימצא בית ספר אשר לא משתתף בפרוייקט במהלך השנה, יקוזזו שעות הלימוד  .3
בצרפתית שהוקצו לבית הספר לכל השנה וכן ניתן יהיה, בהתאם לשיקול דעתה של וועדת 

בקשה לקבלת שעות ללימודי  ההקצבות ועל בסיס המלצת הגורם המקצועי, לדחות
 .מכןבשנה שלאחר צרפתית של בית הספר האמור 

שעות לימוד בצרפתית שהוקצו  ספר לא לימד צרפתית יקוזזובמידה שיימצא כי בית  .4
לבית הספר לכל השנה וכן ניתן יהיה, בהתאם לשיקול דעתה של וועדת ההקצבות ועל 

בקשה לקבלת שעות ללימודי צרפתית של בית  בסיס המלצת הגורם המקצועי, לדחות
 מכן.בשנה שלאחר הספר האמור 

כי קבוצת התלמידים שהוגדרה כקבוצת מגמה לבגרות בכיתות י' לא במידה וימצא  .5
תמשיך ללימודי מגמה לבגרות בשנה לאחר מכן, ביה"ס ידרש להגיש הסבר בפני הפיקוח 
על הצרפתית וועדת ההקצבות וכן ניתן יהיה לקזז את שעות הלימוד שהוקצו לבית הספר 

 עבור אותה שנה.

, כנדרש על ידי המזכירות הפדגוגית, עד חוע לתשע"במידה ובית הספר לא יגיש דו"ח ביצ .6
בלא שנמצא לכך הסבר שיניח את דעתה של היח' המקצועית, יקוזזו שעות  31/8/18-ל

 .שהוקצו לבית הספר לכל השנה צרפתית הלימוד במקצוע
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