
 ישראל  מדינת 
 משרד החינוך

 הפדגוגית המזכירות 
 

  בבתי הספר הממלכתיים היהדות תגבור למקצועות להקצאת שעות תבחינים
   , תנ"ךמחשבת ישראלומשפט עברי,  תורה שבעל פה במקצועות

 ח ואילךשנה"ל תשע"
 

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

 שיפורטו להלן.
ללמד מקצועות מתחום היהדות ממלכתיים גוגית מעוניינת לעודד בתי ספר דהמזכירות הפ

 מעבר לרמות החובה. למטרה זו היא מייעדת תקציב תוספתי.
 

 ו/או תנ"ךלימודי  ותהמקיימ פיקוח הממלכתיבחטיבות עליונות הההקצבה מיועדת לכלל 
לימודים הלפי תכנית , ברמה מוגברתמחשבת ישראל /או ו ומשפט עברי תורה שבעל פה

 החינוך. משרד ידי-עלהמאושרת 
 

לפי סדר העדיפות , ולבתי ספר העומדים בתנאים שיפורטו להלן שעות לימודהמשרד מקצה 
 :כמפורט להלן

לימודים לבגרות מיועדת ל: )מגמה( במקצוע מורחבות לימודים לבגרהקצאת שעות ל (א
המתוקצבים לפי מודל שכר הלימוד בחטיבות  החובה מעבר ללימודיברמה מוגברת, 

  העליונות.

 

 שעתייםלפחות לבתי הספר המלמדים  מיועדת: "לימודי "השכלה כלליתהקצאת שעות ל (ב
ו/או מחשבת ישראל  יומשפט עבר תורה שבעל פה( את המקצוע עות לשנהש 60)ת ושבועי

 בכיתות י'.
 
 

 מגמה בקשת תקציב לתגבור לימודי יהדות בתנאי סף ל
מחשבת בו/או  ומשפט עברי תורה שבעל פהב ו/או תנ"ךלימודי מגמה בבית הספר המקיים  .1

יח"ל, לפי תכנית הלימודים לבגרות במגמות  5ברמה של בגרות  לקראת בחינתישראל 
 . הנ"ל

, בכל כיתה או לכל יחידת לימוד לבגרות שלוש שעות שבועיותל בהיקף שמתקיים הלימוד  .2
 הקצבה. המגמה שבעבורה מתבקשת 

ומשפט  פה-תורה שבעל : תנ"ך מוגבר,במקצועותבכל קבוצת תלמידים הלומדת לבגרות  .3
  תלמידים. 10ילמדו לפחות מחשבת ישראל, ו/או  עברי

 ו/אובעל פה ומשפט עברי מלמד במגמות תורה שההמורה  כי /תמנהל/ת ביה"ס מתחייב .4
פמ"ר בהיקף שלא מיתחייב להשתלם בהשתלמות מטעם ה ך,"ו/או תנ מחשבת ישראל

 . , מידי שנהשעות 30-יפחת מ

  
 בשכבת י'" "השכלה כלליתלימודי תנאי סף ל

 ו/או מחשבת ישראל במסגרת ומשפט עברי בית הספר מקיים לימודי תורה שבעל פה .1
או ה י' לפי התוכניות הממולצות  באתרי המפמ"ר " בכיתלהשכלה כללית" בואותהמ

 .שעות לשנה( 60) שעתיים שבועיותת לפחוהמאושרות על ידיו, בהיקף של 
 15ילמדו לפחות  תלמידים הלומדת בכיתות י' במסגרת "השכלה כללית"בכל קבוצת  .2

 .ו /או מחשבת ישראל ומשפט עברי שבעל פהבתורה  תלמידים
 

 פר    אופן חלוקת השעות לבתי הס
העומדים בתנאים האמורים לעיל, באופן  בתי הספרלמשרד החינוך יקצה את השעות 

 הבא:
 

 מהתקציב מיועד לכיתות י"א וי"ב. 70% -מן התקציב מיועד לכיתות י' ו 30%

  –חלוקת השעות בכיתות י'  .א
בתורה  למגמהראשית יחולקו השעות בין בתי הספר העומדים בתנאי הסף 

לפי מספר  עשהיו/או מחשבת ישראל. החלוקה ת יומשפט עבר פה-שבעל
 בתחילה ינתנו השעות לבתי ספר בהם מספר תלמידים הגדול ביותרהתלמידים. 

, וכך הלאה לפי סדר יורד, עד להקצאת מלוא מכסת שעה לכיתה ,במגמה
יועדף ביה"ס בעל מדד הטיפוח  -תלמידים  פרבתי ספר בעלי אותו מס השעות.

 הגבוה יותר.
 
 



 
 
 
 
 

בהם יוותר עודף שעות, יחולקו השעות בין בתי הספר העומדים בתנאי הסף, אם  .ב
"השכלה ו/או מחשבת ישראל במסגרת  ומשפט עברי פה-לומדים תורה שבעל

 יוקצולאחר מכן, . שכבה שלמהתינתן עדיפות לבתי ספר בהם לומדת . כללית"
ט עברי הלומדים תורה שבעל פה ומשפתלמידים הבתי ספר בהם מספר השעות ל

שעה  . תוקצהוכך הלאה לפי סדר יורדביותר,  גדולאו מחשבת ישראל, הוא ה
 - תלמידים פרבתי ספר בעלי אותו מס מלוא מכסת השעות.לחלוקת עד , לכיתה

 יועדף ביה"ס בעל מדד הטיפוח הגבוה יותר.

 

יוותר עודף שעות, יעברו השעות הנותרות ללימודי מגמה בשכבות יא' ו/או אם  .ג
 קמן:כדל יב'

לפי  החלוקה תעשה. ידת לימודלכל יח לכיתהשעה תתוקצב שכבת יא'  ראשית
בתחילה ינתנו השעות לבתי ספר בהם מספר תלמידים הגדול מספר התלמידים. 

בתי  וכך הלאה לפי סדר יורד, עד להקצאת מלוא מכסת השעות. ,במגמה ביותר
 וח הגבוה יותר.יועדף ביה"ס בעל מדד הטיפ - תלמידים פרספר בעלי אותו מס

 
לכל יחידת  לכיתהשעה ' בתתוקצב שכבת י ראשית יוותר עודף שעות,אם 

בתחילה ינתנו השעות לבתי ספר לפי מספר התלמידים.  החלוקה תעשה. לימוד
וכך הלאה לפי סדר יורד, עד  ,במגמה בהם מספר תלמידים הגדול ביותר

יועדף  - ידיםתלמ פרבתי ספר בעלי אותו מס להקצאת מלוא מכסת השעות.
 ביה"ס בעל מדד הטיפוח הגבוה יותר.

 

בשכבת יא' ולאחריה  או שניים נוספים אחד סבב , יעשהיוותר עודף שעותאם  .ד
 . שעה לכל כיתה, בשכבת יב'

 
 

 בקרה ועיצומים
 לימודי יהדות על פי הצהרתו בדיווח בעת הגשתימצא כי בית הספר לא מקיים אם י .1

, וכן ניתן יהיה, בהתאם הוקצו לבית הספר לכל השנהיקוזזו השעות שהבקשה לתקצוב, 
לשיקול דעתה של וועדת ההקצבות ועל בסיס המלצת הגורם המקצועי, לדחות בקשה 

 לקבלת שעות של בית הספר, לנושא זה, בשנה שלאחר מכן.

יימצא פער משמעותי בין מספר התלמידים בקבוצת לימוד שנכלל בטופס הבקשה לבין אם  .2
שלמד או שנבחן בפועל, בלא שנמצא לכך הסבר שיניח את דעתה של מספר התלמידים 

היחידה המקצועית, יקוזזו שעות הלימוד במקצועות היהדות שהוקצו לבית הספר לכל 
 השנה.

מזכירות ל ,שנת לימודים יגיש בית הספר דו"ח ביצוע על ניצול התקציב כנדרשכל  תוםב .3
הסבר לא לבית הספר לא יגיש דו"ח זה, אם . הבאוגוסט באותה שנ 31ליום הפדגוגית,  עד 

המקצועית, יקוזזו שעות הלימוד במקצועות היהדות שהוקצו ידה שיניח את דעתה של היח
 . לבית הספר לכל השנה

 
 


