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 ישראל  מדינת 
 משרד החינוך

 הפדגוגית המזכירות 
  

 –יח"ל 5ת בהיקף של מוגבר לבגרות ספרות ממלכתיהקצאת שעות ללימודי 

 ואילך חתשע"החל משנה"ל 

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

הלים הנדרשים והעומדים בתנאים מקצה שעות לימוד לבתי ספר  המגישים בקשה בהתאם לנ
 :שיפורטו להלן

בהיקף של שלש יחידות  ספרות ממלכתי קבוצות לימוד למקצוע ז"תשעב יקיימושספר בתי 
. שלש יחידות אלו ידי המשרד-ית לימודים המאושרת עללפי תכנ ,)מגמת ההגברה( לימוד

 לימוד.יחידות  5מגמת לימוד בת  ביחד מהוותוהחובה מצטרפות לשתי יחידות 
 'ביא' או י יחידה שלישית, בית ספרית, בלבד( – 'תה יי' )בכי לכיתותההקצבה מיועדת 

מעבר ללימודים לבגרות . ההקצבה מיועדת מצויות בפיקוח ממלכתיבחטיבות העליונות ה
  ללימודים המתוקצבים לפי מודל שכר הלימוד בחטיבות העליונות.

 
 תנאי סף

 מוד בכל התנאים הבאים:לקבלת ההקצבה בית הספר צריך לע
 
  "חדשה ספרות ממלכתימגמת "א.  .1

ספרות בית ספר שבשנה הקודמת לשנה עבורה מבוקשת ההקצבה, לא התקיימה בו מגמת 
 חדשה ספרות ממלכתיפתח  מגמת תואשר בשנה עבורה מבוקשת ההקצבה  ממלכתי

לפי תכנית  יח"ל ובהיקף של שלוש שעות שבועיות לכל יחידת לימוד לבגרות, 5ברמה של 
קיימת )לא היתה המאושרת על ידי משרד החינוך  ספרות ממלכתיהלימודים לבגרות ב

 .(ו"תשעבשנה"ל  ספרות ממלכתימגמת 
  "ממשיכה ספרות ממלכתימגמת "ב. 

, בשנה"ל הקודמת לשנה עבורה מבוקשת ההקצבה ספרות ממלכתימגמת  שפתחבית ספר 
עיות לכל יחידת לימוד לבגרות, לפי תכנית יח"ל ובהיקף של שלוש שעות שבו 5ברמה של 

קיימת )לא היתה  המאושרת על ידי משרד החינוך ספרות ממלכתיהלימודים לבגרות ב
 .(ה"תשעבשנה"ל  ספרות ממלכתימגמת 

 "וותיקה ספרות ממלכתימגמת "ג. 
יח"ל ובהיקף של שלוש שעות  5ברמה של  ספרות ממלכתי מגמת שקיימת בובית הספר 

 ספרות ממלכתיל יחידת לימוד לבגרות, לפי תכנית הלימודים לבגרות בשבועיות לכ
 .לפחות שנתיים

 
ספרות  ההגברה ותבכל קבוצת תלמידים הלומדת במגמה ליחידמספר התלמידים:  .2

כתות  3-בבתי ספר קטנים )בהם לא יותר מתלמידים לפחות.  15ילמדו   ,ממלכתי
 10לבגרות ילמדו  ות ממלכתיספרבשכבה(, בכל קבוצת תלמידים הלומדת במגמת 

 תלמידים לפחות.
 

בכיתות מתבקשת ההקצבה  העבורה המורה המלמד במגמהשכלה והכשרה של המורה:  .3
ספרות עברית או או ב ספרות ממלכתיב הוא בעל תואר ראשון לפחות ב' או י"איי או 

  ובנוסף הוא בעל תעודת הוראה באחד מן המקצועות האמורים לעיל.  , כללית
ים חריגים בהם התואר או תעודת ההוראה של המורה אינם באחד התחומים או במקר

המלצה  וזו תגבשנומקת ליחידה המקצועית המקצועות האמורים לעיל, תוגש בקשה מ
 לאישור וועדת ההקצבות במטה. ותעבירהמנומקת 

 
 באו י" 'אי י' או ותבמגמה בכית  ספרות ממלכתיהמורים המלמדים  השתלמויות: .4

באחת בכל שנות הלימוד במגמה,  שעות, 30-ו להשתלם, בהיקף שלא יפחת מיתחייב
, במהלך השנה בחינוך הממלכתי ספרות ממלכתית שאישר המפמ"ר לומההשתלמוי

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

 

יח"ל וכן יתחייב  5בית הספר יתחייב כי ילמד את המקצוע באופן מוגבר כלומר ברמה של  .5
 ש"ש לכל יחידת לימוד. 3כי ילמד לכל הפחות 
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 אופן החלוקה 
העומדים בתנאי הסף  , בחינוך הממלכתי,משרד החינוך יקצה את השעות לבתי ספר עיוניים 

 הבא:  האמורים לעיל, באופן 
יא' "מגמת  י' ו/או בכיתות מן השעות יחולקו לבתי הספר אשר בהם מתקיימת 40% .1

מספר  פילשעות יחולקו חדשה" אשר עברו את תנאי הסף. ה ספרות ממלכתי
לבתי ספר בהם יש את המספר הגבוה ביותר  ינתנו השעות התלמידים במגמה, כאשר

שיש לבחור בין מספר ככל  .לכיתה שעות 2לפי של תלמידים במגמה, החלוקה תעשה 
 יותר. גבוהבתי ספר בעלי אותו מספר תלמידים, יועדף בית הספר בעל מדד הטיפוח ה

השעות העודפות  השעות המבוקשות,לאחר חלוקת מלוא  יוותר עודף שעותאם 
 ממשיכה". ספרות ממלכתישעות של "מגמת תועברנה לסל ה

יא' ו/או יב'  י' ו/או תותבכי מן השעות יחולקו לבתי הספר אשר בהם מתקיימת 30% .2
 פילשעות יחולקו " אשר עברו את תנאי הסף. הממשיכה ספרות ממלכתי"מגמת 

לבתי ספר בהם יש את המספר הגבוה  ינתנו השעות מספר התלמידים במגמה, כאשר
ככל שיש לבחור בין מספר  .לכיתה 2ביותר של תלמידים במגמה, החלוקה תעשה לפי 

 יותר. גבוהלמידים, יועדף בית הספר בעל מדד הטיפוח הבתי ספר בעלי אותו מספר ת
השעות העודפות  השעות המבוקשות,לאחר חלוקת מלוא  יוותר עודף שעותאם 

 וותיקה". ספרות ממלכתישעות של "מגמת תועברנה לסל ה

יא' ו/או יב'  י' ו/או בכיתות מן השעות יחולקו לבתי הספר אשר בהם מתקיימת 30% .3
מספר  פילשעות יחולקו ה" אשר עברו את תנאי הסף. הותיק ספרות ממלכתי"מגמת 

לבתי ספר בהם יש את המספר הגבוה ביותר  ינתנו השעות התלמידים במגמה, כאשר
ככל שיש לבחור בין מספר  .לכיתהשעות  2של תלמידים במגמה, החלוקה תעשה לפי 

 יותר. גבוהבתי ספר בעלי אותו מספר תלמידים, יועדף בית הספר בעל מדד הטיפוח ה
יוותר עודף שעות לאחר חלוקת מלוא השעות המבוקשות, השעות העודפות אם 

 ".חדשה ספרות ממלכתיתועברנה לסל השעות של "מגמת 

 ש"ש . 6 -בי"ס יתוקצב לכל היותר ב .4

)בהתאם  לתגבור הוראת ספרות בחמ"ד, הוא יועבר תקציבי יוותר עודףאם  .5

 לתבחינים(.

 

   
 

 בקרה ועיצומים
לפי תכנית הלימודים  ספרות ממלכתיצא כי בית הספר לא מקיים לימודי מגמה באם יימ .1

וכן ניתן יהיה, בהתאם לשיקול דעתה  לבגרות, יקוזזו השעות שהוקצו לבית הספר לכל השנה, 
של וועדת ההקצבות ועל בסיס המלצת הגורם המקצועי, לדחות בקשת בית הספר  לקבלת 

 לאחר מכן., בשנה שספרות ממלכתישעות תגבור 

יקוזזו השעות שהוקצו לבית המספר המינימלי הנדרש, אם יימצא כי קבוצה מנתה פחות מ .2
 . הספר לכל השנה

 בין מספר התלמידים שנכללו בטופס הבקשה לבין מספר 20%-אם יימצא פער של למעלה מ .3
בלא שנמצא לכך הסבר שיניח את דעתה של היחידה המקצועית התלמידים שנבחנו בפועל, 

וכן ניתן יהיה,  ת ההקצבות, יקוזזו שעות הלימוד שהוקצו לבית הספר לאותה שנה וועד
בהתאם לשיקול דעתה של וועדת ההקצבות ועל בסיס המלצת הגורם המקצועי, לדחות בקשת 

 , בשנה שלאחר מכן.ספרות ממלכתיבית הספר  לקבלת שעות תגבור ב

תות שבעבורן אושרה הקצבה, לא בכי ספרות ממלכתי ם יימצא כי מורי בית ספר המלמדיםא .4
 השתלמו כנדרש, תבוטל ההקצבה,  ויקוזזו השעות שהוקצו לבית הספר לכל השנה. 

 ספרות ממלכתיאם יימצא בית ספר אשר לא עשה שימוש בשעות שניתנו לו על מנת ללמד  .5
וכן ניתן יהיה, בכיתות שאושרו לו, יקוזזו שעות הלימוד שהוקצו לבית הספר לכל השנה, 

אם לשיקול דעתה של וועדת ההקצבות ועל בסיס המלצת הגורם המקצועי, לדחות בקשת בהת
 , בשנה שלאחר מכן. ספרות ממלכתיבית הספר  לקבלת שעות תגבור ב

-כנדרש על ידי המזכירות הפדגוגית, עד ל ,חתשע"בית הספר לא יגיש דו"ח ביצוע לאם  .6
וזזו שעות הלימוד יקהמקצועית,  יניח את דעתה של היח'שנמצא לכך הסבר ש בלא 31/8/18
 .שהוקצו לבית הספר לכל השנה ספרות ממלכתי במקצוע

 
 
 
 
 
 



 
______________________________________________________________________ 

    02 - 5603847 , פקס5603550, 02- 5602843 , טלפון 91911רם ירושלים -, בנין לב2רח' דבורה הנביאה 

 
 


