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 מידע והסבר למנהל-תקן שעות בית ספרי 

 שנה"ל תשפ"ב

 

 רציונל

שעות התקן הן ש"ש )שעות שבועיות(. שעות התקן ברובן הינן שעות פרונטליות 

 עבור התלמידים.

עבור המורים, המנהל והסגן )ככל שיש   השעות פרונטליותמסל שעות התקן נגזרות 

 סגן(. 

 שעות ניהול, פרטני ושהיה אינן חלק משעות התקן המוסדי.

 ייעוץ(. + )שעות פרונטליות כל משרתו נגזרת מהתקן -יועץ **

 

 מצבת תלמידים 

 מהווה בסיס לקביעת שעות תקן ומספר הכיתות, כמו כן, מקור למעקב ובקרה .

 שגויים.ויש לדווח לאורך כל השנה על התלמידים ולטפל בדיווחי תל' כפולים 

 -את תקן בסיסי )בתשפ"בבכל שנה נקבע מועד שבו נסגרת המצבת לצורך הקצ

 , לאחר מועד זה, תקן הש"ש ומספר הכיתות לא ישתנה.(24.10.21

אמין  באחריות מנהל ביה"ס לדווח על כלל התלמידים הנוכחים בבית ספרו, דיווח

 ותקין.
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 מודל התקצוב הדיפרנציאלי -שיטת חישוב התקן

 . מבוסס על מדיניות לצמצום פערים ולשוויון הזדמנויות 

  התקן הבסיסי כולל שעות אורך מינימום מחייב  לכל כיתה ומוקצה באופן

שש.  32שש, ה ומעלה  31ד -שש, ג 29ב -שוויוני ואחיד לכלל בתי הספר )א

 שש(. 37 -ביוח"אבתי ספר יסודיים 

  נקבע בהתאם למדד הטיפוח של בית הספר )שנה נוכחית( ומספר  –סל טיפוח

 התלמידים בבית הספר )שנה קודמת(.

  כנגזרת של מדד הטיפוח הבית ספרי–מדד גודל כיתה. 

 

 מדד טיפוח בית ספרי

 המדד נקבע לבתיה"ס מידי שנה.

 10אקונומית חזקה ו -סוציומבטא אוכלוסייה  1, מדד 10ל  1בסקאלה שבין 

 אוכלוסייה מוחלשת.

 פרמטרים 4המדד מחושב לפי 

 20% -רמת ההכנסה לנפש במשפחה 

 20% -פריפריאליות בית ספר 

 20% -ארץ מוצא התלמיד 

 40% -השכלת ההורה המשכיל ביותר 

 

 

  

http://www.education.gov.il/
http://www.gov.il/


 
 מוסדות חינוך תקןתחום                                           

__________________________________________________________________________________ 
 073-3936338, פקס' 073-3937546/5/4טל' ,    61092, ת"א, מיקוד: 2המשרד:  רחוב השלושה 

 merkaz/  http://www.education.gov.il אתר המחוז:
http://www.gov.il 

 

 

 

     )גודל כיתה נורמטיבית( מדד גודל כיתה 

כנגזרת למדד טיפוח בית  34-32מס' תלמידים בכיתה בשכבות א עד ו יהיה בין 

 ספרי.

 תל' בכיתה 34:       1-7מדד 

 תל' בכיתה  33:          8מדד  

 תל' בכיתה 32:     9-10מדד 

והמוסד  תיפתח כיתה אחת בלבד תלמידים בשכבה 39עד במקרים בהם לומדים 

שש לתלמיד,  2ב -מעל המכסה )שכבות א ישופה בשעות תקן עבור כל תלמיד

 שש לתלמיד(. השיפוי מגולם בתחשיב התקן הבסיסי. 1שכבות ג עד ו 

 תלמידים ומעלה .  40פתיחת כיתה שניה תתאפשר רק עם רישום של 

יה תיפתח תלמידים . כיתה שנ 32-40מדד גודל כיתה  -ט בבתי ספר יסודיים -כיתות ז

 בלבד.  41בתלמיד ה 

 41תלמידים כיתה שניה תיפתח בתלמיד ה  32-40מדד גודל כיתה  -חטיבות ביניים

 בלבד.
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 כיצד בנוי התקן? -יסודי וחט"ב 

  תקן הש"ש הבסיסי לחינוך הרגיל. –תקן בסיסי / מאגר ביה"ס 

  שעות שילוב והכלה , שעות לכיתות חינוך מיוחד. -שעות חנ"מ 

  עבור מורים עולים, תלמידים עולים זכאים. –קליטת עליה שעות 

 לשיפור הישגים במקצועות ליבה: שפה, מתמטיקה, מדעים,  -שעות תוספתיות

 לשפה זרה שניה ערבית / צרפתית, אזרחות, מורשת. 

 למדד טיפוח ומס' התלמידים  ליסודי וחטיבות ביניים בהתאם -סל טיפוח

למידה, רוחב, תוספת אורך, מורה נוסף , עבור תגבור תל', קבוצות במוסד

 בכיתה ועוד..

 הקצאות מטה.-לתחומי דעת שונים -סלים מרכזיים 

 עבור תפקידים למורים שכבות ז ומעלה )ריכוז שכבה, ריכוז  -שעות רכזים

 מקצוע, ריכוז חברתי(

  תוספת שעות חינוך. –מחנכים שאינם באופק 

 

 השתתפות בחווה חקלאית / מרכז ימי

 בתי ספר המשתתפים בפעילות במרכזים  –מיים / חוות חקלאיות מרכזים י

ש"ש מתקן בה"ס לתקן המרכז ימי/  1הימיים/ חוות חקלאיות , יש להעביר 

 חווה חקלאית עבור כל כיתה שמשתתפת בפעילות . 

, יש להשאיר את השעות תופחתנה מתקן בה"ס רק לאחר הקצאת התקן הסופי

 )במהלך חודש נובמבר (   השעות פנויות ביתרה עד להפחתה

 

 כיתות חינוך מיוחד

  פתיחת הכיתות במערכת התקן  תתבצע לאחר אישור הכיתה במערכת

 משבצת ע"י הרשות ופיקוח חנ"מ . 

  מנהל בית הספר מתבקש לדווח למצבת התלמידים על פי דרגת הכיתה וסוג

 שאושרו בתקן. כפי הלקות 
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 סל שילוב והכלה

מקצועית(, -שעות לתלמידי שילוב )שעברו ועדה בית ספרית רב כוללסל בית ספרי ש 

עבור תל' כן סלים אישיים לתלמידים שעברו ועדת זכאות ואפיון ברמת שכיחות גבוה ו

 הכלה שאינם זכאים לשירותי חנ"מ.

 

 שעות בודדות

בדוח תקן שעות מכסת השעות הבודדות שהוקצו לביה"ס מופיעה ב"תקנט" 

 בודדות.

 )ש"ב( מוקצות עבור תגבור לימודים בנושאים שונים.שעות בודדות 

 שעות שבועיות.בשונה ממדובר בשעות אפקטיביות )חד פעמיות( 

 השעות ניתנות במכסה שנתית או לתקופה מוגדרת .

 רק  עו"ה פעילים במערכת החינוך הרשמית יכולים לעבוד בשעות אלו.

 אין צורך לשבץ את עו"ה במערכת משכית שיבוץ.

 לשכר מתבצע במערכת אופקית/מדב"ס. הדיווח 

 מידע אודות קוד הפיצול לדיווח ניתן לקבל מחשב/ת השכר של ביה"ס.
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 הערות והדגשים:

  "אתר "תקנט

https://apps.education.gov.il/TekenNet/Welcome.aspx 

o כלל נושאי התקן, דוחות, הודעות, מחשבון סימולציה,  באתר מרוכזים

 מידע ועוד..

o דוח מאזן תקן כולל למוסד" שבו  ולעבוד בשוטף עם יש להפיק"

מופיעות שעות התקן הבית ספרי בהתאם למספר התלמידים 

 והכיתות שנקלטו במצבת תלמידים.

 סך שעות התקן מופיעות גם במערכת משכית שיבוץ בהתפלגות של : שעות 

 חינוך רגיל ושעות חנ"מ.

  התקן בתהליכי היערכות לקראת שנת לימודים חדשה, יש לתכנן ולחשב את

תוך לקיחת מקדמי בטחון בתכנון תחזית התלמידים. יש להקפיד לא לשבץ 

 מחנכים בכיתות שמספר התלמידים  בהם הוא גבולי.

  במסגרת התקן המאושר בלבד.עו"ה יש לשבץ 

 תמיכה בנושא דיווח מצבת תלמידים ועוד.. -מינהלת יישומים מתוקשבים 

 03-6906600טל' 

 https://lp.vp4.me/m9sa :להדרכות במינהלת יישומים מתוקשביםקישור 

 https://yoman.co.il/hatmaaot מינהלת יישומים מתוקשבים:ב טמעההקישור ל

 

 בהצלחה!

 תקן מחוז מרכזיחידת הצוות 

 זיוה לוי אמילי לימונד נחום הדסה קורולקר ברכה הרמב"ם דיקלה לוי

diklale@education.gov.il brahaam@education.gov.il hadasaku@education.gov.il  emilyle@education.gov.il  zivale@education.gov.il  

073-3937546 073-3937544 073-3939159 073-3937545 073-3937448 
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