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 טע"שהת תקן השעות בחטיבות הביניים בשנת הלימודים הנדון: 
 בחינוך הרגיל

 

 כללי .1
מסגרת להלן לסייע בידי המנהלים והמורים בארגון הלימודים ובעמידה בהמצורפות ההנחיות מטרת 

 .בית הספר )אין לחרוג מתקן השעות המוקצות לבית הספר(לרשות  תתקן השעות העומד
 

 ת הבא:יובחלוקה הפנימית של שעות התקן יש להבטיח קיומו של סדר העדיפו 
 

 והמחויבות הפרופסיונאלית כלפיהם. פי היקף עבודתם -עלשיבוץ המורים הקבועים  1.1 
 

 פי המסגרת המחייבת להוראת מקצועות הליבה ולפי          -, עלאורך לכיתההשעות כל הקצאת  1.2 
 הנהלים המופיעים במתנ"ה.                        

 

על פי הכללים המחייבים, בהתאם להנחיות מתנ"ה שמירה על מסגרת השעות המוקצות ושיבוץ  1.3 
 תשע"ח.

 

ישראלית" -תרבות יהודיתלתוכנית " נורמטיבית בשכבות ז, ח ת לכיתהושבועי ותשע 2הקצאת  1.4 
   (, בחטיבת הביניים בחינוך הממלכתי במגזר היהודי.69)ייעוד 

 

-"תרבות יהודית שעות שבועיות לכל כיתה נורמטיבית בשכבה ז' לתוכנית 2הקצאת  1.5 
 (, בחטיבת הביניים בחינוך הממ"ד.69ישראלית")ייעוד 

           

 (. 57שעות שבועיות לכל כיתה בשכבה ט' עבור לימוד המקצוע "אזרחות" )ייעוד  2הקצאה  1.6 
 

      תי ספר בבז' בחינוך הממלכתי בשכבה כיתות  2לכל  :הקצאת שעות  עבור תכנית בת/בר מצווה       1.7            
     )לרבות כיתות חינוך מיוחד בשכבה ז'(. בשכבה בה יהיו מספר ש"ש  1ינתנו לחינוך רגיל בלבד י                        
      מטה. העיגול יהיה כלפי ,כיתות אי זוגי                        

 
בשנה"ל למיצוי מלא  ההגיעתשע"ה  דיםהדיפרנציאלי אשר החלה בשנת הלימוהתקצוב  מתווה  תכנית         .2

  תשע"ט.
 

   לכיתה ש"ש   1 -זכאית ל( תהיה 67)  חינוך ממלכתי דתיייעוד:  (08) ממלכתי דתיממקור שעות       2.1
  נורמטיבית.            

 
 ( השעות 02( ייעוד תיגבור לימודים )44לשנה"ל תשע"ט יתווסף מקור חדש : שעות הכלה )    2.2

 . מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים למתן דותמיוע  
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 הקצאת שעות התקן למקצועות הלימוד תעשה בהתאמה להנחיות הקצאת התקן במתנ"ה     2.3 
 ., בהלימה למגזר וסוג פיקוח כמפורט בהנחיותטתשע"                         

 
 תקן שעות של מוסד .3
 

  השעות מספר  הספר.  יבת ימנהל  מוטלת על  התקןשעות    יווח על ניצולהאחריות לתכנון ולד 3.1 
המנהל לפי הנתונים של תחזית הכיתות  ל ידייחושב ע העומדות לרשות בית הספר 
 המנהל.והתלמידים שיכין  

 

  .הבסיסי תחשיב התקן  לביצוע  הנדרשים   הניהוליים הכלים  ניתנים   יםבידי המנהל  
 

משמש את מנהלי בתי הספר.  העדכון  , מחייבדכון השוטף של מצבת התלמידיםתהליך הע 3.2
ה ומצע וטיפול ולהחזרתם למסגרות נשירכמידע על ותלמידים דות ילבקרה ולמעקב אחר ני

 של התקן.   הסופיתקביעת ההקצאה תוך לימודיות בבתי הספר, 
 

 התקן הבסיסי 3.3 
 

טבלת ההקצאה פי תתבסס על  ,ולכיתת האם מהתקן הבסיסי לתלמידהלימוד, הקצאת שעות 
הטבלה מבוססת על מסגרת תקציבית מוגדרת  ואין לחרוג  ממנה שכן  – 'א המפורטת בנספח

  משמעות החריגה היא חריגה מתקציב.
 

כיתות אלה אינן מתוקצבות ולפיכך תלמידים(,  20עד  -אין להפעיל כתות חסרות )כתה חסרה 
 יקצה שעות לכתה חסרה.לא רגון מוסדות חינוך אגף א

 

 מנהל בית הספר ידווח למנהל המחוז באמצעות מנהל מחלקת התקן במחוז על קיומן של כיתות
של תלמידים או  חסרות מוקדם ככל האפשר, כדי לבדוק את אפשרויות האכלוס והוויסות

 .מורים
 

 זוכתה חסרה של  ההפעלתבמידה ואישור לכתה חסרה יינתן  על ידי הנהלת המחוז, 
 מתוך המאגר המחוזי. תקצובה ייעשהו

 
 ט' הפחתת גודל כיתה נורמטיבית בשכבה ז', ח', 3.4 

 
החל מתש"ע שונתה הקצאת שעות התקן לכתה בחט"ב בהתאם למדד גודל כתה, שנקבע בהתאם  

תשע"ה חודש המדד, והשפיע על תחשיב כיתות ז',  הבית ספרי, בשנת הלימודיםלמדד טיפוח 
 ."פתשמחדש בשנת הלימודים יחושב . המדד ובתשע"ז צמח לשכבה ט' 'ת חבתשע"ו צמח לכיתו

 
בית ספר )מדד גודל הכיתה הוא נגזרת במדד גודל כיתה  נקבעת בהתאם לכיתה נורמטיבית 
 ( כמפורט להלן:בית הספרממדד הטיפוח של 
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י מדד גודל כיתה ל פבכיתה )עתלמידים, כל תלמיד מעל מספר התלמידים  40עד  בשכבה המונה  3.5
 .עות שבועיותש 2 -פרי( נורמטיבית יתוקצב בבית ס

 

 ט': -אופן חישוב הכיתה הנורמטיבית לשכבה ז, ח, ו
 

י הטבלה ל פשל המוסד עמספר התלמידים בשכבה חלקי מספר התלמידים )לפי מדד גודל כיתה 
, 10 –ומדד גודל כיתה הינו   67המופיעה למעלה(. לדוגמא: אם מספר התלמידים בשכבה הוא 

, לפיכך יהיו בבית הספר בשכבת 32לפי הטבלה למעלה מספר התלמידים לכיתה נורמטיבית הינו 
   67:32= 2.09כיתות נורמטיביות לפי החישוב  3גיל זו 

 
 תלמידים 23=  3תלמידים                   כיתה  22=  2כיתה                   תלמידים   22= 1כיתה 

 

רבי שנקבע לכיתה נורמטיבית על פי מדד גודל הכיתה, יופיע בפרטי מוסד מספר התלמידים המ
 ב"תקנט".

 

. במידת הצורך טהתשע" את תחזית הכיתות והתלמידים לשנת הלימודים נוהספר יכי תיב ימנהל
ברשות במחלקת החינוך ו המחלקה לתקן במחוז /תעל בית הספר ובמנהל /תבמפקח וייעזר

באחריות מנהלי בתי הספר לשמור על מסגרת תקן המתוקצבת שכן, אי  .המקומיתהחינוך 
 שמירה משמעותה חריגה מתקציב המדינה.

 

 .(ב' נספח ו)ראלאחר הכנת התחזית יחשב מנהל בית ספר את תקן השעות העומד לרשותו 
על בסיס המלמדים המורים שקביעת כיתות והתלמידים בכנן את שיבוץ לת יםהמנהלאחריות ב

  .נהכומהשעות המגיעות לבית הספר, על פי התחזית שה 95%של 
 

   להכנת תחזית הכיתות והתלמידים לשנת הלימודים אחריות אישית מנהל בית הספר אחראי
  ולמניעת חריגה בניצול שעות התקן. טהתשע"

 
 

      הצפויים ת מספר התלמידים והכיתות א יעדכן הספרמנהל בית  ,טתשע" מה לשנת הלימודיםבדו 3.6 
    יבת הבינייםשפה זרה שניה לחטיעדכן ובנוסף   "במערכת ה"תקנט  טהתשע"הלימודים בשנת                         
  במגזר היהודי.                        

זרה שנייה בכל שכבה לא יעלה על סך כל מספר הכיתות  הכיתות הלומדות שפה מספר
 .15.8.18העדכון יתאפשר עד לתאריך  הנורמטיביות באותה שכבה.

בסיס לחישוב התקנים עד למועד ויהוו יועברו באופן אוטומטי למערכת התקן שיעודכנו הנתונים 
 -ורף בזאתהמצבקישור הסבר לאופן הדיווח  ניתן למצוא  .קליטת דיווח מצבת תלמידים

http://apps.education.gov.il/tekennet/Welcome.aspx 
 
 

ואחרי קבלת כל  ,חתשע" באלולכ"ב'  ,2018 בספטמבר 2 -עם פתיחת שנת הלימודים ב
מספר  ידים עדכון המבוסס עללמטה מצבת תלמ בתי הספרהתלמידים ללימודים, ישלחו מנהלי 

 .התלמידים הנוכחים בפועל בבתי הספר
 

ניתן לראות את הצהרת המנהל המעודכנת במערכת התקנט, והיא תהווה בסיס לבדיקות 
 י אגף תקן במחוז.ל ידובקרות שיערכו ע

במספר התלמידים למטה  על שינויים שוטףלדווח באופן  כו, כאמור,משייהספר  תיב ימנהל
י ממכסת שעות התקן הבסיס נעשתה חריגהלוודא שלא באחריותם  .בלבד מידיםמצבת התל
 על פי טבלת ההקצאה ית הספרהמגיעה לב
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 שעות הלימוד 3.7
 

לוודא שמכסת השעות הכוללת תאפשר לקיים את מתכונת שעות  מנהלי בתי הספר מתבקשים
שעות שיש לוודא  כמו כן ". וקת השעותההוראה שנקבעה בהנחיות ל"ארגון הלימודים וחל

עם לימוד למילוי שעות האורך, ומנוצלות אך ורק לשעות בראש וראשונה מוקצות  התקן
שעות התקן נהלים המפורסמים בהנחיות האגף לחינוך על יסודי ובמתנ"ה. ל בהתאםתלמידים 

 תנ"ה.מיועדות למטרתן המוגדרת בלבד ועל פי הכללי המפורטים במסמך זה ובמסמך מ
http://matana.education.gov.il 

 
 

. במקרים חריגים יש לפנות לוועדת 8:00יום הלימודים לא יחל לפני השעה  אורך יום הלימודים
 החריגים בהתאם לכללים שיפורסמו בחוזר מנכל.

יפנו ימים בשבוע  5 המבקשים ללמד  פרס בתיימים בשבוע.   6ככלל, בתי הספר יפעלו במשך 
 לוועדת החריגים לקבלת אישור, בכל מקרה האישור הניתן הוא לשנה אחת בלבד. 

 
 
 הקצאת סלים ייחודיים .4
 

 סל הטיפוח 4.1 
 

 מדד הטיפוח של  בסיסחלקו היחסי של בית הספר בתקציב הטיפוח )ניקוד ההקצאה( נקבע על   
 שייהנו ממשאבי הטיפוח על פי החלטות המשרד.  בתי הספר אחוזבית הספר, מספר התלמידים ו

 
מדד . "עשירון" דורג לפי, כך שכל תלמיד מהתלמיד הבודדחישוב סל הטיפוח מתבצע ברמת 

המגזרים  בכללהתלמידים בבית הספר. המדד הינו אחיד  עשרוניממוצע הינו  הטיפוח של המוסד
 .אופן שווהומחושב עבור כולם ב

 
 בי המדד:להלן מרכי

   )40%השכלת הורים )המשכיל ביותר 

                             20%הכנסות לנפש 

 20%ת                             ופריפריאלי 

 20%דה/ארץ מצוקה               ארץ לי 
 

ואשר יהיו זכאים על פי  טתשע"שנת הלימודים ב לבתי ספר חדשים, המתוכננים להיפתח 
הם אליה  רשותשעות טיפוח בשנה הראשונה בהתאם לממוצע המדד של ה וקצויהקריטריונים, 

 שייכים.
 

יצוין כי בתי  .3.7בסעיף במתנ"ה בהתאם לקישור המופיע אופן הפעלת שעות הטיפוח מפורט 
   , הממונה הפדגוגי המחוזי לתקצוב הדיפרנציאליהספר מחויבים לקבל את אישור המפקח הכולל

לתכניות הטיפוח ולשלבן בתכניות העבודה  שירותי חינוך ורווחהאגף והממונה המחוזי מטעם 
  ספריות.-הבית
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 תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים      4.2
 

 .תלמידיםה ונם במצבתהקצאת השעות עבור תלמידים עולים נעשית באופן אוטומטי, לאחר עדכ               
ללמוד העולים והתושבים החוזרים עתידים להמשיך הנכם מתבקשים לבדוק האם התלמידים 

על פי הקריטריונים המפורסמים  ,לשעות עולים בבית הספר אותו הנכם מנהלים ואת זכאותם
   .בחוזר מנכל

הוראה טרם שיבוץ מורים ל זכר לעיליש לבצע את הבדיקות הנ תלמידים עולים ותושבים חוזרים,
 במסגרת שעות עולים.

 
 ערבית וצרפתית כשפה זרה שנייה 4.3

  
 יבות הביניים, החל משנת הלימודיםעל פי ההנחיות לארגון הלימודים ומערכת השיעורים לחט

עות ש 3ט', בהיקף של -לימוד ערבית או צרפתית כשפה זרה שנייה בכיתות ז' תחלה חוב חהתשנ"
 ד. בחינוך היהודי בלב ,חובה שבועיות
 ,ערבית או צרפתית אחת לכל כיתה ללימוד עות שבועיותש 1 לתקן השעות הבסיסי נוספהלפיכך, 

למערכת התקן במחוז(. בנוסף לשעות שיוקצו  בית הספר)כפוף לדיווח מנהל  כשפה זרה שנייה
 מתוך התקן.

 

לערבית  המפקח המרכזאת סל השעות שחולק בעבר על ידי  ממירהלתקן הבסיסי  תוספת זו
 ולצרפתית.

 

 ה זו לא יוכלו לקבל את תוספת השעות המיועדת להוראת שפה זרההגדרבתי ספר שלא יעמדו ב
 שנייה.

 

 מאגר מחוזי 4.4 
 

 הנורמטיביותלכתה, על פי מספר הכתות  בועיותשעות ש 0.85המאגר המחוזי יוקצה בהיקף של 
 )נתוני מצבת(. 2018מאי לחודש נכון 

הבעיות במחוז, כאשר על מנהלי  כלהמחוזי מיועדת לפתרון תוספת השעות שניתנת למאגר 
 במחוז. תהפרופסיונאליובעיות  בראש וראשונההמחוזות מוטלת החובה לפתור 

 
 סלים מרכזיים 4.5

 
 יםאהסלים המרכזיים האחרעביר לרפרנטים על מ ארגון מוסדות חינוךגף א 4.5.1

 , בכל נושא.לרשותםאת המכסה העומדת 
 

שעות תוגש על ידי הרפרנטים בצירוף נספח המפרט את המטרות, חלוקת ה 4.5.2
 .יהםיד המחולקות על קריטריונים ודרכי הבקרה של השעות

 

     יקצו שעות אלה והללו  יקצה את השעות למחוזות ארגון מוסדות חינוךאגף  4.5.3
 לבתי הספר.           

 

מכסת ע על חלוקת הרפרנטים הממונים על הנושאים, נתבקשו לא להודי 4.5.4
מנת למנוע התחייבויות כתוצאה  עלזאת , באופן שונה מהכתוב לעילהשעות 

 .ל פהממסירת הודעה בע
 

אינם רשאים להפעיל את השעות, כל עוד לא עודכנו  בתי הספרמנהלי  4.5.5
 "תקנט". -הנתונים במערכת משכית 

 

 להקצות אין  .ה בלבדבתי ספר יוכלו להשתמש בשעות הסלים המרכזיים, כשעות הורא  
 מסלים אלו שעות תפקיד.  
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 מונחים מילון .5
 

  :שעות אורך .5.1 
 

 ,התלמיד בכיתתו ל ידיע הנלמדלמשך יום הלימודים המחייב  יהמינימאלמספר השעות 
 .לכל דרגת כיתה בנפרד וזאת בהתאם לאפיוני בית הספר, כפי שמופיעים בתקן השעות

 
 

 :רוחב שעות .5.2
 

 -מורי בית  ל ידישעות לימוד המוקצות לכיתה בנוסף לשעות האורך. שעות הרוחב ניתנות ע 
מורי חוץ, ובאמצעותן ניתן לחלק את הכיתה למספר קבוצות לימוד, לפצל  ל ידיהספר או ע

לנושאים שונים,  מגדרית ה הפרדזמנית שני  מקצועות )ויותר(, להפעיל -מקצוע, ללמד בו
קבוצות לימוד בחוגים, במעבדות, בשעורי חינוך גופני וכיוצא בזה. לאחר ניכוי  לשלב מספר

מיד, יופעלו שעות הרוחב מיתרת תלשעות האורך המינימליות המוקצות לכל כיתה ולכל 
התקן הבסיסי, מסלי הטיפוח, מהקצאות ייחודיות ומשילוב פעילות חוגים, תכנית שעות 

תוכנית העבודה  המוסדית ש, עמותות וכו'( ובתנאי קרב, ומשעות ממקורות חוץ )בעלויות
 הפיקוח.  ל ידיאושרה ע

מעבר  ,רצוי ומומלץ להשתמש בשעות שפורטו גם להארכה נוספת של יום הלימודים 
 לשעות האורך המינימליות לכיתה ולתלמיד שיפורטו להלן )למעט סל טיפוח(.

 

 שעות יעוץ: 5.3
 

  .בית הספרהתקן הכולל של  ומקורן בשעותר ת הספשאושר כיועץ בביניתנות למורה 
 

 כישורי חיים: 5.4 
 

 החינוך.ניות של כישורי חיים במסגרת שעת כבתי הספר יפעילו ת
 יהיה אחראי לפחות,  עות שבועיותש 8ללמד במסגרת מחויבותו  ,ת הספרהיועץ החינוכי של בי

 ם במסגרת שעות החינוך.להדרכת הצוות החינוכי ו/או לחילופין ידריך בעצמו את התלמידי
     כישורים  התכנית כוללת פיתוח זהות אישית, פיתוח חוסן אישי, פיתוח כישורים תוך אישיים, 

    בין אישיים וכישורים חברתיים, שיעניקו כלים להתמודדות פעילה עם בעיות החיים בהווה, 
 לקראת אורח חיים בריא ומשמעותי בעתיד.

                                                                                                                                             

  התכנית כוללת היבטים של מניעת אלימות, מניעת שימוש לרעה בסמים ואלכוהול   
 מיניות. ומניעת עישון, חינוך מיני וחינוך לחיי משפחה ומניעת התעללות ופגיעות  

 

 שעות במשך השנה כולה מתוך שעות התוכנית לכישורי חיים לתכני  6עד יש להקדיש                          
 התוכנית להתפתחות אישית ומערבות חברתית קהילתית .                         

 

 שעות לתפקידים מיוחדים:  5.5 
 

אך ורק מתוך הקצאת  התקן   וות יינתנ. השעניתנות למורים הממלאים תפקידים אלוהשעות 
, שעות כישורי חייםקהילתי,  לבית הספר)כמו שעות  לאותו נושא מראש השאושר הייחודית

 בהתאם להנחיות אופק חדש. וכ"ו( מרכז תמיכה אזורילמורי שילוב, שעות ריכוז 
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 רכז מקצוע ורכז חינוך חברתי ,שעות רכז שכבה .6
 

      , יוקצו שעות תפקיד, על חשבון שעות 17.9.2013 -י הסכם השכר שנחתם עם הסתדרות המורים בל פע      
 פרונטאליות לבעלי התפקידים רכז שכבה, רכז מקצוע ורכז חינוך חברתי, בהתקיים התנאים הבאים:      
   והן  יבת בינייםוסדות חטהן במ ,ט',  במוסדות רשמיים -השכבות שעבורן ניתנות השעות הן שכבות ז'      

 יסודיים. במוסדות 

 
 אשר מצורפים לאופק חדש. בדי הוראהנתנו רק במוסדות שצורפו לאופק חדש ורק לעויהשעות י      

 .נתנו הן עבור כתות רגילות והן עבור כתות חינוך מיוחדיהשעות י        
 

טרה מחל איסור על שימוש בשעות אלה לכל להשתמש בשעות אלו למטרות אלו בלבד. ר תי הספעל ב
 .אחרת
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 שעות תפקיד לרכז שכבה

 ט'. -כבות ז'מחושבות עפ"י מס' הכיתות בכל אחת מהש

כפול מס' הכיתות בשכבה,  עות שבועיותש 0.5מפתח ההקצאה הוא    כיתות ומעלה 4בגין שכבה המונה 
 לכל שכבה.  עות שבועיותש 6 -אך לא יותר מ

 שעות תפקיד לרכזי מקצוע

 ט'. -י מס' הכיתות בשכבות ז'ל פמחושבות ע

ט'. סל זה מיועד לכל רכזי  -הכיתות בשכבות ז'כפול מס'  עות שבועיותש 0.5ההקצאה הוא  מפתח 
 המקצוע במוסד יחד. )כל רכז יהיה זכאי לעד שעת תפקיד פרונטאלית אחת.(

 שעות תפקיד לרכז חינוך חברתי

 ט'. -הכיתות בשכבות ז' ל פי מספרמחושבות ע

 ט'. -הכיתות בשכבות ז'פר כפול מס עות שבועיותש 0.4מפתח ההקצאה הוא 
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 : דוגמאות

  (הכיתות בכל השכבות זהה. פרהיא שמס )לשם הנוחיות, ההנחה בטבלה הרצוף בזה
 הכיתות בפועל באותה השכבה. פרנפרד, בהתאם למסחישוב השעות בגין כל שכבה, יהיה ב

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סך השעות המוקצות לביה"ס )בהנחה שמספר הכיתות בכל שכבת גיל זהה( יעוגל בהתאם.  ( *) 
 
 מצבת התלמידים .7
 

במערכת החינוך, והיא מהווה את לדיווח  על תלמידים הלומדים בבתי הספר מצבת התלמידים משמשת 
 בסיס המידע המרכזי  לכל ההחלטות הקשורות לחלוקת שעות תקן לתכנון ופיתוח עתידי ועוד.  

מעקב ובקרה אחר וויסות וניידות התלמידים, טיפול במניעת נתוני מצבת תלמידים משמשים כבסיס ל
שת נדבך מרכזי למסד נתונים נשירה וקביעת ההקצאה הסופית של שעות התקן. מצבת התלמידים משמ

 לקביעת מדד הטיפוח ולהקצאת תקנים ותקציבים אחרים.בין היתר ארצי, 
-. קליטת הדיווחים תחל בחתשע"בתמוז כ"ב  5.7.2018 -ניתן לשלוח דיווח על מצבת תלמידים החל מ

ונות . במהלך איסוף המצבת על מנהל בית הספר לחתום  על הצהרה בדבר נכחבאב תשע" כ"ה 6.8.18
הנתונים )בנוסף למסמך האוטומטי שמערכת המנבס מנפיקה(. ההצהרה החתומה תועבר על ידי מנהל 

  .בלבדבית הספר למטה מצבת תלמידים 
 .לא יהיה תוקף להצהרה שאינה חתומה על ידי המנהל
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מספר הכיתות 
כיתות ה)בשכב

נורמטיביות + 
חינוך כיתות 
 (מיוחד
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לרכז 
 שכבה

שעות 
תפקיד 

לרכז 
 מקצוע

שעות 
תפקיד 

לרכז 
חינוך 
 חברתי

סה"כ 
 שעות 

 מחושבות
 לשכבה 

סך מספר 
 הכיתות 

ט בבית -ז
 הספר

 סה"כ שעות 
המחושבות 
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) * ( 
1 0 0.5 0.4 0.9 3 2.7 3 
2 0 1 0.8 1.8 6 5.4 

 
 

 5 
3 0 1.5 1.2 2.7 9  

 8.1  
 

 8 
4 2 2 1.6 5.6 12  16.8   

17 
5 2.5 2.5 2.0 7.0 15  

21 
 
21 

6 3 3 2.4 8.4 18  
25.2 

 
25 

7 3.5 3.5 2.8 9.8 21  
29.4 

 
29 

8 4 4 3.2 11.2 24  
33.6 

 
34 

9 4.5 4.5 3.6 12.6 27 37.8 
 

38 
 

         10 5 5 4.0 14 30 42 42 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי תומנהל הבכיר יתסמנכ"ל
 
 

 

 
 

לדווח  להמשיך הספר  תיב ימנהלעל  ,חתשע" באלול  כ"ב בספטמבר 2 -עם פתיחת שנת הלימודים ב
כל קבלה או עזיבה של תלמיד ובהתאם לדווח על מספר התלמידים שלומד ונוכח בפועל  על שוטףבאופן 

לוודא שלא באחריותם  . בלבד בבית הספר ועל כל שינוי במספרם.  הדיווח יועבר למטה מצבת התלמידים
  .בלת ההקצאהעל פי ט ת הספרבסיסי המגיעה לביממכסת שעות התקן ה נעשתה חריגה

שוטף לגבי כל שינוי במצבת תלמידים, בתקופה שבין  באופןמעבר לחובתו של מנהל בית הספר לדווח 
, דיווח המצבת ישמש לצורך הקצאת תקן השעות טבחשוון תשע"ט"ז  25.10.2018 -לבתמוז  כ"ב 5.7.2018

מידים שיתוקצבו בשעות .התלתקופת איסוף המצבת( –הבסיסי וקביעת מדד הטיפוח הבית ספרי. )להלן 
 .טבחשוון תשע" י"ט   28.10.18 תקן יהיו התלמידים שנקלטו כתקינים במערכת משכית תקן בתאריך

 
להקדים ולהעביר דיווח למטה מצבת תלמידים על כל  תקופת איסוף המצבת על מנהל בית הספר במהלך

כל השגויים שהתקבלו במשוב ל הל בית הספר יוודא כי בוצע תיקוןהתלמידים שילמדו בבית ספרו. מנ
במערכת המנבס כולל התלמידים  הכפולים )במקרה של תלמיד כפול יש לבדוק מול ההורים היכן ילמד 

 התלמיד(.
 

יובהר, על מנהל בית הספר להקדים ולטפל בדיווח של נתון שגוי או תלמיד כפול, כך שהדיווח למטה מצבת 
 תקין ומלא.יהיה ח באלול  תשע"כ"ב  2.9.2018-תלמידים ב

 
, יהיה עליו להשלים חבאלול תשע" כ"ב   2.9.2018ככל שלא יעלה בידי מנהל להעביר דיווח תקין ומלא עד 

תאריך סיום איסוף מצבת  טבחשוון תשע" ט"ז 25.10.2018 –זאת במועד מאוחר יותר אך לא יאוחר מ 
ך תקופת איסוף המצבת, על עם זאת יודגש כי בשל ריבוי הדיווחים במהל . לצורך הקצאת תקן בסיסי

מנהל בית ספר לעשות כל אשר ביכולתו להבטיח כי דיווח תקין, מלא וסופי ידווח לפי התאריך האחרון 
  לדיווח.

ל שבאופן שוטף נתוני דיווח קולטת ההינה מערכת ממוחשבת,  )משכית תקן(  מערכת התקן חשוב לציין כי
תקינים על ידי בית הספר, ייקלטו על ידי המערכת לאחר מצבת תלמידים. ככל שנתוני תלמידים, שדווחו כ

אף , נתוני דיווח אלו לא יהוו בסיס לצורך הקצאת התקן הבסיסי טבחשוון תשע" י"ט  28.10.18התאריך 
באחריות מנהל בית הספר להשלים את הדיווח הסופי של מצבת  לפיכך, דווחו במועד מוקדם יותר.אם 

 נה במועד מוקדם יותר.התלמידים התקינה, המלאה והנכו
 י אגףבסיס לבדיקות ובקרות שיערכו על יד וזה ישמשהדיווח המעודכן של המנהל יופיע במערכת התקנט, 

 תקן במחוז.              
 

     רישום  3.10-2ההנחיות שפורסמו בחוזר מנכל  על פימנהלי בתי הספר ירשמו לבית ספרם תלמידים  
 להלן הקישור:  .טסודיים לשנת הלימודים התשע"י-לבתי הספר העל            

 
http://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=70 

 
 

 סטייה מהתחזית וכל חריגה בשעות /ת המחוז על כלבפני מנהלהמנהל  יידרש להסביר ולנמק 
 .  סטיות וחריגות תחייבנה את החזרת שעות התקן.התקן
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   "פורטל "שער .8
 

". הפורטל תומך בין היתר בהצגת סטטוס למנהל על מנת להקל ולשפר תהליכי עבודה פותח פורטל "שער

 דיווח מצבת תלמידים ופניות למטה בנושא הזה. 

כפי  הגשת הפניות למטה מצבת תלמידיםאופן יחליפו את ל למנהפניות מקוונות בפורטל שער 

למטה מצבת התלמידים ניירת בשגיאות המפורטות  אין להעביר .מייל ופקסים שהתקיימה באמצעות

" תייעל את כל הקשור למנהל ת נוספות אחרות. מערכת הפניות הנמצאת בפורטל "שערומטה ושגיא

סטטוס הטיפול בפניה ואת הקבצים המצורפים. בית הספר בפניה וניתן יהיה לראות בכל רגע נתון את 

)לדוגמא הצהרת מנהל ( ויצרף את הקבצים   " את המסמכים הנדרשיםלמנהל יסרוק לפורטל "שער

 הסרוקים לפניה.

ב"לוח הפעילויות" את תאריכי דיווח מצבת תלמידים וסטטוס הדיווח ניתן לראות למנהל שער בפורטל 

תקבלו התראה  "שגויים" וימצאו בדיווחיכםלמנבס ומשלוחית(. במידה   צורך להיכנסלמשרד )ללא 

 ומשופר. קישור להפקת דוח שגויים חדש בצירוף למנהל בשער

 
   לפתוח פנייה מקוונת למטה מצבת לצורך טיפול בשגויים  " ניתן יהיה פניות ובקשות"בחלק של 

הודעות ישלחו אליכם טטוס הפנייה. בנוסף )כפולים, חסרי תעודת זהות וכדומה( ולראות את ס  קריטיים

 בית הספר השתנה. במידה שתקן עדכונים  כגון ,בנושאים רלוונטיים לבית ספרכם והתראות

 לבצע במנבס.יש להמשיך חשוב להדגיש כי את הדיווח של מצבת התלמידים             

 
תעדכן ברמה הפורטל מ ." לאחרונהלמנהל רשימת שירותים שנוספו בפורטל "שערלהלן 

הספר בית על מנת לקבל את סטטוס  להקפיד על כניסה בשגרה , זאתממליצים ואנו שבועית 

 בנושאים השונים:

         רשמיים(מוסדות )לתקן בית הספר התעדכן אשר הודעה אוטומטית כ. 

         לעל יסודי )תחת תפריט תלמידים( ודמאיתור תלמידים שאינם זכאים לשכר לי אפשרות.  

          לסל קליטה )תחת תפריט תלמידים(הזכאים אפשרות איתור תלמידים. 

          אפשרות איתור כמות תלמידים המתוקצבים לפי תקציב "ברירת מחדל" לעל יסודי )תחת 
 .תפריט בית ספר(

         ת ותזכורות כשנדרש לסיים הערכה )לוח פעילויו בדי הוראהמעקב אחר תהליך הערכת עו 

  .והודעות(

        ותלמידים בדף הראשי )ניתוח מידע( בדי הוראהלגבי ימי הולדת של עומדי יום תזכורות.  

     תכנון מול ביצוע( סל תלמיד לבתי ספר בניהול עצמי –יהול עצמי נ  תקציב  ניתוח(.  
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 ." בגוגללמנהל חפשו "פורטל שער איך נכנסים?

 הספר.  סיסמה של בעלי התפקידים בביתהזדהות אישית עם שם המשתמש וההכניסה היא ב

 הפניה.הול פניות ובקשות" ושם לפתוח את בדף הבית של מערכת שער, יש להיכנס לחלק: "ני

  הלת יישומים מתוקשביםנפתיחת פניה/סריקה, ניתן לפנות למשאלות לגבי תהליך 

 .03-6906600בטלפון: 

 
 בקרת ניצול התקן .9

  
משרד החינוך יפעיל גם השנה מערך בקרה נרחב, על מנת להבטיח את ניצול תקן השעות בהתאם  
  ליעדיו המקוריים ולוודא מילוי ההוראות ככתבן וכלשונן. 

 בתהליך הבקרה ייבדק רישום השעות השונות במערכת השעות, כפי שפורט בחוזר זה. 
 
 

 הכתה, בית הספר והמורה והן חייבות להינתן  עליהן להופיע במערכת שעות התלמיד, ,שעות האורך 
   -אך ורק משעות התקן של משרד החינוך ואין להחליפן בשעות ממקורות אחרים )כמו תוכנית קרב  
 חיילות ועוד(.-, עמותות בעלות מורותתוכנית לימודים נוספתשעות שרות לאומי,  

 
 , בית הספר והמורה.עליהן להופיע במערכת השעות של התלמיד, הכתה ,שעות רוחב 

 
 

אינן מופיעות כשעות אורך או רוחב במערכות התלמידים, אלא רק אצל אלו  ,שעות מוסדיות 
  מופיעות במערכת המוסדית ומערכת המורים.שעות אלו  המשתלבים בפעילויות מסוימות. 

 

 לא ומופיעות במערכת השעות של התלמידים המתוגברים ושל המורים העובדים  ,תגבורהשעות  
 כמסגרת שעות כיתתיות או מוסדיות. 

 
 כל השעות הללו באות לידי ביטוי במערכת העבודה של המורים כמרכיבים במבנה משרתו הכוללת. 
  

 י ההוראות חלה על מנהל בית הספר ל פהתקין ע ןהאחריות הישירה להקצאת שעות התקן ולביצוע
 ועל המפקח הכולל המופקד על המוסד החינוכי.

 
     ן פורה ומקווה שהחוזר הינו לעזר.ינוך מאחל תכנומשרד הח

                                        
 ,בכבוד רב                                                                                    

                                                                        
 שושנה נחוםד"ר        

 המינהל הפדגוגי תמנהלסמנכ"לית ו       
 
 

 המשרדמנכ"ל ,  שמואל אבואבמר'  העתק:
 גב' עירית בירן, סגנית פדגוגית מנהלת המינהל הפדגוגי 
 חינוך על יסודיא' , מנהלת אגף דסי באריגב'  
 מנהל אגף א' אמחי מר מנחם מזרחי, 
  א' חינוך ילדים ונוער בסיכון נהל אגףמ ,חיים מויאל מר             

 גב' מאיה שריר, מנהלת אגף קליטת תלמידים עולים 
 , מנהלת מינהלת ניהול עצמי ודיפרנציאלי             רחל אלניר גב'             
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 נספח א'

 
 טע"התש -טבלה לחישוב הקצאת שעות התקן הבסיסי בחטיבות הביניים 

 
 

התוספת 
לערבית 

ולצרפתית 
כשפה זרה 

 שנייה

מס' 
התלמידים 

 בכיתה

 -תקן בסיס
 תשע"ט

1 40 37.03 

1 39 35.89 

1 38 34.76 

1 37 33.63 

1 36 32.64 

1 35 32.44 

1 34 32.40 

1 33 32.36 

1 32 32.32 

1 31 32.28 

1 30 32.24 

1 29 32.20 

1 28 32.16 

1 27 32.12 

1 26 32.08 

1 25 32.04 

1 24 32.00 

1 23 31.96 

1 22 31.92 

1 21 31.88 

1 20 31.84 

 
 

 טבלה זו מיועדת לתחשיב השעות בכיתות רגילות בלבד. 
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 ב'נספח  
 

 טתשע" תחזית הכיתות והתלמידים להקצאת תקן בסיסי בשנת הלימודים 
 

הבסיסי המוקצבות לכל שכבה במוסד )לכיתות להלן יתבצע חישוב שעות התקן  א' שבנספחבעזרת הטבלה 
 רגילות בלבד(. החישוב ייעשה לפי העקרונות שלהלן:

 
 נתון זה הוא אומדן של מספר התלמידים הצפוי בשכבה בשנת הלימודים  מספר התלמידים בשכבה: .1

 טהתשע"
 
בוסס על כך נתון זה נגזר מתוך אומדן מספר התלמידים בשכבה, ומ מספר הכיתות הנורמטיביות: .2

בהתאם לכך, על כל תוספת   .בהתאם למדד גודל כיתה בית ספרישמספר התלמידים המרבי בכיתה הוא 
 יש לפתוח כיתה נוספת. לדוגמה:בהתאם למדד גודל כיתה בית ספירי   מספר תלמידיםמעל ל

 
 תלמידים וכיתה נוספת של  40כיתות של  6תלמידים קיימות  267עבור שכבת גיל המונה 

 כיתות. 7תלמידים. לפיכך התחזית עבור שכבה זו היא  27
 

                                                                  267=  6.675אופן החישוב:                      
          40 

 
 את תוצאת חישוב הכיתות יש לעגל תמיד למספר שלם כלפי מעלה.

 
נתון זה מתקבל על ידי חלוקה של מספר התלמידים בשכבה במספר  בכיתה:מספר התלמידים הממוצע  .3

 הכיתות הנורמטיביות. לדוגמה:
 

כיתות. מספר התלמידים הממוצע בכיתה מחושב  7תלמידים נדרשות  267בהמשך לדוגמה שלעיל, עבור 
 באופן זה:

                                                       38.14  =267 
                                                                        7 

 39תלמידים כל אחת וכיתה אחת בת  38כיתות בנות  6משמעות תוצאה זו היא שבבית ספר זה תהיינה 
 תלמידים.

 
נתון זה הוא תחזית ההקצאה של שעות התקן לשנה הבאה. מתוך טבלת סך כל שעות התקן הבסיסי:  .4

( יש למצוא את מספר השעות המתאים לגודל הכיתה הנבדקת א'נספח ההקצאה של שעות התקן )ראה 
 ולהכפיל נתון זה במספר הכיתות הנורמטיביות. 

 
 תלמידים יהיה החישוב כדלקמן:  39תלמידים וכיתה אחת של  38כיתות של  6לדוגמא,  עבור שכבה שיש בה 

 
 תלמידים({ + }מס' שעות לכיתה בת  39יתה בת סה"כ שעות תקן בסיסי = })מס' שעות לכ

 {.X 6תלמידים(  38
 

 תחזית הכיתות והתלמידים תיבדק במחוז.
 

, על פי הטבלה בשכבהההקצאה תינתן במספרים שלמים, לאחר סיכום מספר התלמידים והשעות  הערה:
 ' של חוזר זה.א בנספח

 
כלפי מטה, ולא תזכה  0.4עד    0.1 -ה מאם, לאחר סיכום השעות לשכבה, נשארת שארית, תעוגל היתר

 תעוגל כלפי מעלה, ותזכה את השכבה בשעה נוספת. 0.9עד   0.5 -בשעות, והיתרה מ
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 :במחוזות לתוכנית מרוםלהלן רשימת הממונות הפדגוגיות 

 
 

 
 

   חינוך העל יסודימתאמי אגפי הגיל ב -המפקחים הרפרנטים
 

 טלפון על יסודירפרנט לחינוך  מחוז

 0524317498 גב' פזית שרון  מטה

 0506282084 רבקה וישניה’ גב צפון

 025601678 רות לסרי’ גב ירושלים

 048632743 מר זלי מרון חיפה

 036896601 וןפנינה שומר’ גב מרכז

 036896232 נורית רמתי’ גב ת"א

 086263044 רחל אניסמן’ גב דרום

 036998876 מר ראובן לייבל חינוך התיישבותי

 025601350 גב' סמדר קולבן מנח"י
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ממונה נהול עצמי  מחוז
 ותוכנית מרום 

 טלפון דוא"ל

 rachelelni@education.gov.il  052-8365161    רחל אלניר מטה

 osnatmor@education.gov.il 054-3434243 אוסנת מורדו מטה 

גב' אראלה  צפון
 אשכנזי

erellaas@education.gov.il 050-6283511 

     Amaliya.leiderman@gmail.com  עמליה לידרמן  ירושלים
050-2900015 

 illeawa2@education.gov. 050-6282624 לאה אורגד ווגסטף חיפה

 kamycohen1@gmail.com 052-6017015 גב' קאמי כהן מרכז

 limorber@education.gov.il 050-6200248 לימור ברמן הרמס ת"א

 hagitbensimon@gmail.com  050-6860185    חגית בן סימון    דרום 

  orliam@mchp.gov.il 050-6221459 אורלי מילוא אלוני התיישבותי

 n.gov.ilrikita@educatio ריקי טאובר חרדי

055-6685757 
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 המטפלים חינוך ילדים ונוער בסיכון במחוזות  –א' להלן רשימת מפקחי אגף 
 :במחוזות סלי הטיפוחין היתר בב

 
 

 
 

 מחוז
אגף א' חינוך ממונה 

ילדים ונוער בסיכון 
 בחט"ב

 טלפון

 02-5603786 עמרם-גב' עינת בן מטה

 04-6500340 מר בוריס ברודסקי צפון

 02-5601533 מר שלום מוחה ירושלים

 04-8632614 מר רמי בן גרא חיפה

 03-6896520 גב' ריקי מורנו מרכז

 03-6896341 אביוב ציגל גב' איריס ת"א

 08-6263254 גב' זיוה בן אטב דרום

 03-6898814 גב' עליזה שרייר חינוך התיישבותי
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