
תקנטמערכת 
תהליכים מרכזיים

עדכון תחזית תלמידים
(ב"יסודי וחט)הרגיל לחינוך 

ביצוע סימולציית תקן
הרגיללחינוך 

עדכון כיתות לומדות שפה זרה שנייה
רשמייהודי ב "לחט

ח תקן לפי חופשה"ימי בחירה והפקת דועדכון 
לחינוך המיוחד

יצירת קשר עם המחוז

חות"צפייה בדו
ח תלמידים במוסד  "דו, ח תקן חינוך מיוחד לחופשה"דו, ח תקן למוסד"דו

מול מצבת

שאילתת חישוב תקן יסודי
לבתי ספר יסודיים



את תחזית מספר התלמידים לכל שכבה ולחץ שמירההזן

התקןלאחר השמירה הנתונים נשלחים אוטומטית לפקיד 

על תפריט נתוני לחץ
עדכון תחזית  < -מוסד

תלמידים

עדכון תחזית תלמידים

מוסד לדוגמא ישראל ישראלי111111

לשנת הלימודים הבאה המחליף בחינוך הרגיל עדכון תחזית תלמידים 

כל נתון תקן מחושב מידית בהתאם לנתונים  -את התהליך הידני 

שהוזנו ונשמר במערכת

שים לב
ניתן לעדכן תחזית  

תלמידים רק עד תחילת  
קליטת נתוני מצבת
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על הרצת סימולציהולחץכי מספר התלמידים בכל שכבה נכון ודא 

על תפריט  לחץ
<-שעות תקן

ב  "סימולציה חט
בהתאם לשלב חינוך )

(המוסד

ביצוע סימולציית תקן

מוסד לדוגמא 111111

מופיעים נתוני  לחינוך הרגיל בסימולציית תקן לשנה הבאה 

ניתן לשנות לצורך ביצוע  , המצב הקיים במוסדהתלמידים לפי 

הסימולציה

שים לב
המוזן  מספר התלמידים 

לצרכי חישוב  הוא 
הוא אינו , התקן בלבד

מעדכן נתונים במערכת
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על תפריט נתוני לחץ
עדכון כיתות < -מוסד

לומדות שפה זרה שנייה

עדכון כיתות לומדות שפה זרה שנייה

את מספר הכיתות הלומדות שפה זרה שנייה בכל שכבה ולחץ שמירההזן

לאחר השמירה הנתונים נשלחים אוטומטית לפקיד התקן

מוסד  

לדוגמא
111111

ישראל  

ישראלי

11

1

0

1

רשמיב יהודי "לחט

שנייה  שפה זרה הלומדות כמות כיתות מסך ייעודי לעדכון 

בצורה ממוחשבת המחליף את התהליך הידני ומגיע אוטומטית  

לפקיד התקן
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סמן וי בכיתות הרלוונטיות ולחץ שמירה, את החופשה הרצויה בשדות ימי הבחירההזן

הנתונים עוברים אוטומטית לפקיד התקן

עדכון ימי בחירה לחינוך המיוחד

המגיע  לפי כיתה עדכון ימי בחירה לחופשות בחינוך המיוחד 

התקןאוטומטית לפקיד 

על תפריט  לחץ
<-סל חופשות
עדכון ימי  

בחירה למוסד  
סל חופשות

ירושליםמוסד לדוגמא
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על תפריט שעות לחץ
שאילתת  < -תקן 

חישוב תקן יסודי

שאילתת חישוב תקן יסודי

דוגמאירושלים

:הנתונים הבאיםאת מסך המציג
שעות תפילה  , שעות תקן בסיסי, מספר כיתות, גודל כיתה נורמטיבית, תלמידים' מס, שכבה

תמריץ ( א"ביוחמוסדות המאופיינים תוספת עבור )א"יוח, (י"ותלד "מממוסדות בפיקוח )
לשכבהכ שעות "סה, כיתות גדולות

:סיכום השעות למוסד מוצגות השורות הבאותלאחר 
(הרחבה ניתן למצוא במתנה)למוסד שעות טיפוח •
בהתאמה' וכוש"ש2שעות מקוזזות 400מעל , ש"ש1שעות מקוזזות 200מעל –קיזוז •
למוסדכ תקן בסיסי "סה•

סימולציית
תקן

עדכון  
ימי בחירה
לחופשות

כיתות שפה  
זרה שנייה

שאילתת
חישוב תקן 

יסודי

תחזית  עדכון
תלמידים

דוח תלמידים דוחות תקן
מול מצבת

יצירת קשר 
עם המחוז



על תפריט שעות לחץ
שאילתת  < -תקן 

חישוב תקן יסודי

ח תקן למוסד"דו

הערות ואת  , נתוני כיתות חינוך מיוחד, ח זה מציג את נתוני השכבות"דו
.התקנים בפועל

בדוח מוצגת  
טבלת פירוט  

שעות התקן של  
בפועלהמוסד 
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ח תקן חינוך מיוחד  "דו
לחופשה



ח"את הדולהדפיסניתן 

את טווח החופשות הרצוי ולחץ על הצג לפני הדפסהבחר

על תפריט סל לחץ
ח תקן "דו< -חופשות

סל חופשות

ח תקן חינוך מיוחד לחופשה"דו

ירושלים111111דוגמא

02-9999999

ישראל ישראלי
מוסד לדוגמא

ירושלים

ח תקן חינוך מיוחד לפי חופשה על סמך ימי הבחירה"הפקת דו
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על תפריט שעות לחץ
שאילתת  < -תקן 

חישוב תקן יסודי

ח תלמידים במוסד מול מצבת"דו

ח זה מציג את נתוני הכיתות כפי שדווחו ואת ההקצאה אל מול הנתונים  "דו
הקיימים במצבת תלמידים
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במסך זה ניתן לראות את פרטי ההתקשרות עם פקיד התקן

על תפריט דרכי לחץ
צור  < -התקשרות 

קשר עם המחוז

יצירת קשר עם המחוז

?  יודע מי פקיד התקן שלךלא ? רוצה לפנות למחוז

תקנטניתן לאתר את פרטי פקיד התקן במערכת 

zehavazehavit@edu.gov.il זהבה זהבית

050-11111111

02-1111111

zehavazehavit@edu.gov.il

זהבה זהביתזהבה זהבית

02-1111111

02-1111111050-1111111
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