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27/05/2015 
 ט' סיון תשע"ה

 15407797מס' סימוכין: 
  לכבוד  

 מנהלי החטיבות העליונות
 הבעלויות על בתיה"ס בחטיבה העליונה

 
 

 שכר הלימוד )שכ"ל( בחטיבה העליונה לשנת הלימודים תשע"והנדון:  
            

ות בהמשך לחוזר שכר הלימוד בחטיבה העליונה לשנת הלימודים תשע"ה, להלן הבהר
באשר לתקן הש"ש לתלמיד בתקצוב שכר הלימוד )שכ"ל( בחטיבה העליונה לשנת 

 הלימודים תשע"ו.
 

מפתח תקן הש"ש לתלמיד בשכ"ל בשנה"ל תשע"ו יהיה ללא ראשית, יש להדגיש  כי 
 שינוי ביחס לשנה"ל תשע"ה.

 
 בשנת הלימודים תשע"ה החלנו ביישום התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית.

ם בארגון הלימודים ומבנה ההבחנות יחולו בשנה"ל תשע"ו על שכבות י' וי"א ולא השינויי
יחולו על שכבת י"ב, אשר ממשיכה במבנה לימודים וההבחנות שהיה נהוג טרום פרסום 

 חוזר המנכ"ל.
משום כך, על מנת שלא לייצר בעיות מבניות או פרופסיונאליות בשל היותו של התהליך 

כאמור, מפתח תקן הש"ש בשכ"ל ללא שינוי בשנה"ל תשע"ו והוא "צומח" ומדורג, נותר, 
 יתעדכן בשנה"ל תשע"ז, כאשר הרפורמה תחול על כל רצף הכיתות.

 
להלן המלצת משרד החינוך לפריסת שעות ההוראה בכתה ומועדי ההבחנות בהתאם 

 למבנה החדש. 
ר המבנה החדש אש –כדי לאפשר ראיה כוללת של ההמלצה, היא כוללת את כתות י' וי"א 

אשר המבנה החדש יחול עליה החל משנה"ל  -חל עליהן בשנה"ל תשע"ו וכן את כתה י"ב 
 תשע"ז.

ואילך מפתחות  תשע"זיוער כי פריסה זו הינה ההמלצה, אשר על בסיסה יקבעו בשנה"ל 
תקן הש"ש לתלמיד בשכ"ל. עם זאת, רשאי מנהל ביה"ס לבנות פריסה אחרת, המתאימה 

 ת ספרו, בהתאם לכללים.יותר לצרכי בי
 

 להלן הפריסה המומלצת למגמות העיוניות ולמגמות הטכנולוגיות.

http://www.gov.il/
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 עיוניות** מגמות

מקצוע

יחידות 

עפ"י 

חוקת 

הזכאות

יחידות 

מתוקצבות

שעות 

הוראה 

מתוקצבות

 בכתות י'-

 י"ב

שעות 

הוראה

בגרות 

בית 

ספרית

שעות 

הוראה

בגרות 

חיצונית

בגרות 

בית 

ספרית

שעות 

הוראה

בגרות 

חיצונית

בגרות 

בית ספרית

2263V3Vעברית

22633VVספרות

22633VVתנ"ך

35155V5V5Vמתמטיקה

רק תלמידים הנבחנים ב- 3 יח"ל 

יבחנו בבגרות בית ספרית 

במתמטיקה. בחינה זו תתקיים 

בכתה י'.

351555V5VVאנגלית

2263V3Vאזרחות

2263V3Vהיסטוריה

551555V5Vמקצוע בחירה ראשונה

515546VVמקצוע בחירה שניה

מקצוע פנימי-ללא בגרות חיצונית.133מדעים

22         0.67השכלה כללית

2 מקצועות פנימיים- 0.33 יח"ל כל 

מקצוע. ללא בגרות חיצונית.

13111חינוך

26222חינוך גופני

8.560.52אוטנומיה בית ספרית

21112.543037.5003200סה"כ

הערות

כתה י"בכתה י"אכתה י'
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 מגמות טכנולוגיות**

מקצוע

יחידות 

עפ"י 

חוקת 

הזכאות

יחידות 

מתוקצבות

שעות 

הוראה 

מתוקצבות

 בכתות י'-

 י"ב

שעות 

הוראה

בגרות 

בית 

ספרית

שעות 

הוראה

בגרות 

חיצונית

בגרות 

בית 

ספרית

שעות 

הוראה

בגרות 

חיצונית

בגרות 

בית ספרית

2263V3Vעברית

22633VVספרות

22633VVתנ"ך

35155V5V5Vמתמטיקה

רק תלמידים הנבחנים ב- 3 יח"ל יבחנו 

בבגרות בית ספרית במתמטיקה. בחינה זו 

תתקיים בכתה י'.

351555V5VVאנגלית

2263V3Vאזרחות

2263V3Vהיסטוריה

551575V3Vמקצוע מדעי*

518864מקצוע מוביל*

5521579VVמקצוע התמחות*

22         0.67השכלה כללית

2 מקצועות פנימיים- 0.33 יח"ל כל מקצוע. 

ללא בגרות חיצונית.

13111חינוך

26222חינוך גופני

5.541.5אוטנומיה בית ספרית

130.5480460036.500סה"כ

במגמה טכנולוגית עפ"י בחירת בית הספר – 

באחד משני המקצועות: מוביל או מדעי תהיה 

בחינה חיצונית ובית ספרית )70%/ 30%(. 

הערכה בגין 90 שעות תהיה הערכה פנימית 

בלבד, לצורך קבלת תעודת הסמכה 

מקצועית ולא בחינת בגרות חיצונית. בית 

הספר יוכל לבחור להבחן בשלושת מקצועות 

הבחירה במגמה הטכנולוגית בבחינה 

חיצונית. במקרה זה, מודל התקצוב מניח כי 

בחינת הבגרות )החיצונית והבית ספרית( 

במקצוע המדעי או המוביל תהיה בכתה י"ב.

כתה י"בכתה י"אכתה י'

הערות

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
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 -תהערו
 
החלוקה הפנימית )שעות עיוניות ושעות התנסותיות(  של שעות הוראה אלו * 

 -במקצוע המדעי, במקצוע המוביל ובמקצוע ההתמחות תהיה כדלהלן
 
  הוראה מקצועות במגמה טכנולוגית )ש"ש( 

                     

 כיתה

 

 בחירה

 סה"כ י"ב י"א י'

  התנסותי* עיוני התנסותי* עיוני התנסותי* עיוני

 -בחירה א' 

מקצוע מדעי או  

 מדעי הטכנולוגיה

6 1 4 1 2 1 15 

 –בחירה ב' 

 מקצוע מוביל
6 2 4 2 2 2 18 

 –בחירה ג' 

 מקצוע התמחות
3 2 5 2 4 5 21  

 

 סה"כ

 

 

15 5 13 5 8 8  

20 18 16 54 

  ש"ש התנסות בשלוש שנות הלימוד במגמה הטכנולוגית:     18סה"כ נדרשות    *
 ש"ש. 9  -ש"ש, בחירה ג'  6 -ש"ש, בבחירה ב'  3 –בבחירה א'     
 

יח"ל  1פריסת שעות ההוראה וההבחנות איננה כוללת את התוספת של ** 
יח"ל במקצוע תושב"ע, לתלמידים המחוייבים בכך עפ"י  3 -במקצוע התנ"ך ו

 ת"תוספ -1במסלול חוקת הזכאות, כמפורט בתבחינים לתגבור לימודי יהדות 

 מדעי בלימודי בגרות לימודי להשלמת ע"בחט ל"בשכ הוראה שעות תקצוב

היהדות". תוספת השעות לשכ"ל במקצועות אלו הינה בנוסף על המצוין 
 בטבלאות לעיל, כשם שהיה טרום המעבר למבנה החדש. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchE

ishi/Sargel.htm 
 

יח"ל במקצוע  1פריסת שעות ההוראה וההבחנות איננה כוללת את התוספת של 
יהודי, בכיתות י' וי"א בשנה"ל תשע"ו,  -העברית )היחידה השלישית( למגזר הלא

בהתאם לתוכנית הרפורמה ללמידה משמעותית. תוספת השעות לשכ"ל במקצוע 

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
http://www.education.gov.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchEishi/Sargel.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchEishi/Sargel.htm
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זה הינה בנוסף על המצוין בטבלאות לעיל, כשם שפורסם בחוזר מית"ר לחודש 
 ב'. 4, 21, בסעיף 2014ספטמבר 

l/mtrnet/chipushozrim.aspxhttp://apps.education.gov.i 
 

 
לשאלות בנושא פריסת שעות ההוראה וההבחנות במגמות העיוניות ומקצועות 

  -החובה ניתן לפנות אל האגף לחינוך על יסודי בטלפון

 .  dasibe@education.gov.il -או במייל 5603259-02
 
 

ריסת שעות ההוראה וההבחנות במגמות הטכנולוגיות ניתן לשאלות בנושא פ
לפנות אל מר גרשון כהן, מנהל אגף טכנולוגיה במינהל למדע וטכנולוגיה,  

 .gershonco@education.gov.il -או במייל 6282121-050, 6896809-03 -בטלפון
                                                                                                 

                 
 
 

 ה, כ ר ב ב                                                                                                           

  
  

 אריאל לוי                                                                                                                  
                                                                                 

 
 
 
 
 

 העתק: 
 חה"כ נפתלי בנט, שר החינוך

 מנכ"לית משרד החינוךגב' מיכל כהן, 
              ית משרד החינוךשנה למנכ"לגב' גילה נגר, מ

 מר משה שגיא, סמנכ"ל ומנהל המינהל לכלכלה ותקציבים
 גב' אריאלה טוקר, חשבת המשרד

 מר ניר מיכאלי, יו"ר המזכירות הפדגוגית
 מר עופר רימון, מנהל מינהל מדע וטכנולוגיה

 יסודי-לחינוך על א' אגף, מנהלת גב' דסי בארי
 אגף טכנולוגיהמר גרשון כהן, מנהל 

 מר יוחנן שליין,  חשב המינהל לחינוך התיישבותי
 מנהלי המחוזות

 מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
ךיו"ר איגוד מנהלי המחלקות לחינו מר אבי קמינסקי,

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
http://www.education.gov.il/
http://apps.education.gov.il/mtrnet/chipushozrim.aspx
http://apps.education.gov.il/mtrnet/chipushozrim.aspx
mailto:dasibe@education.gov.il
mailto:gershonco@education.gov.il

