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.1

כללי
מטרת ההנחיות להקצאת שעות התקן לשנת הלימודים תשפ"א היא לסייע בידי המנהלים והמורים
בארגון הלימודים ובקביעת מערכת השיעורים ,בהתאם לתקן השעות העומד לרשות בית הספר (אין
לחרוגמתקןהשעותהמוקצותלבתיהספר) .
מנהליהמחוזותינחואתהמפקחיםללוותאתהחלוקההפנימיתשלשעותהתקןבכדילהבטיח: 

שיבוץהמוריםהקבועיםעלפיהיקףעבודתם,בכדילמנועיצירתבעיותפרופסיונליות.
תכנון העבודה הפדגוגית ,על פי תכנית הלימודים הבסיסית הנגזרת מהנחיות המשרד כפי  שפורסמו
בחוזריהמנכ"ל:
 תכניתהיסוד(ליבה)לחינוךהיסודיבמדינתישראל,תשס"ו(3/א),כ"טבתשריהתשס"ו.מסמךמתנ"הבומפרטיםאתמבנההלימודים,עקרונותההוראהוארגוןמערכתהשעותבביתהספרהיסודי,תוךשמירהעלמסגרתהשעותהמוקצותושיבוץעלפיהכלליםהמחייבים.

מנהלי בתי הספר מתבקשים לא לעכב דיווחים למטה מצבת התלמידים ,בעיקר ,להקפיד על דיווח
תלמידיםחדשים,עזיבותוטיפולבשגוייםוכפוליםוכן,עלקליטתכלהתלמידיםכתקינים(ראהסעיף .)5

הנהלת המשרד הגדירה את סדר הקדימויות בגיבוש המדיניות הפדגוגית ברמת מטה ,מחוז ובית ספר.
המנהלים נדרשים לוודא שסדרי הקדימויות יבואו לידי ביטוי בחלוקת המשאבים ובכלל זה ,בארגון
מערכתהשיעוריםוכןבחלוקתשעותהתקן .
המפקחיםהכולליםינחואתבתיהספרלגביהנושאיםהנגזריםמהמדיניותהפדגוגיתשלהמשרד .
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.2


הקצאת שעות תקן
2.1

האחריות לתכנון ודיווח על ניצול שעות התקן מוטלת על מנהלי בתי הספר .מספר השעות
העומדותלרשותביתהספריחושבעלידיהמערכת,על-פינתוניהעלאהבשנה .



בידיהמנהליםניתניםהכליםהניהולייםהנדרשיםלביצועתחשיבהתקןהבסיסיבאמצעות 

 מערכתהסימולציהב"תקנט" .


2.2
 
 2.3 כיתהחסרהתמנהעד-19תלמידיםותתוקצבבהתאם(חציתקןשלכיתהמלאה) .

הקצאתהתקןהבסיסיהסופיתתבססעלמספרהתלמידיםהתקיניםאשריקלטובמצבת. 





.3

מילון מונחים 



.3.1

שעות אורך  -מספרהשעותהמינימאליהנלמדעלידי התלמידבכיתתו ,למשךיוםהלימודים
המחייב,לכלדרגתכיתהבנפרד.זאתבהתאםלאפיוןביתהספר .



.3.2

שעות הנוספות על שעות האורך-שעותלימודהמוקצותלכיתה,בנוסףלשעותהאורך. 




ניתןלהשתמשבהןבאופניםהבאים :



שעות רוחב  -שעות לימוד המוקצות לכיתה ,בנוסף לשעות האורך ,למשך יום הלימודים
המחייב,ואשרבאמצעותןניתןלחלקאתהכיתהלקבוצותשונותכגון: 
שעותהרוחבהניתנותעלידימוריביתהספראועלידימוריחוץ,אשרבאמצעותןניתןלחלק
את הכיתה למספר קבוצות לימוד ,לפצל מקצוע ,ללמד בו-זמנית שני מקצועות (ויותר),
להפעילהפרדהמגדרית לנושאיםשונים ,ולשלבמספרקבוצותלימודבמעבדות וכן,בשעורי
חינוךגופניוכיוצאבזה.

לאחרניכוישעותהאורךהמינימליותהמוקצותלכלכיתהולכלתלמיד,(כמפורטבסעיף,)4.4
יופעלו שעות הרוחב מיתרת שעות התקן הבסיסי ,שעות מסלים מרכזיים ,בתנאי שתוכנית
העבודההמוסדיתאושרהעלידיהפיקוח. 

שעות להארכת יום הלימודים  -רצויומומלץלהשתמשבשעותשפורטוגםלהארכהנוספתשל
יוםהלימודים,מעברלשעותהאורךהמינימליותלכיתהולתלמידשיפורטולהלן .



.3.3

שעות יעוץ  -ניתנות מתוך מאגר התקן הכולל של בית הספר .השעות ניתנות למורה שאושר
כיועץלביתהספר .
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כישורי חיים -השעותניתנותמתוךמאגרהתקןהכוללשלביתהספר.בכלכיתהנורמטיבית
תופעלתכניתכישוריחייםבהיקףשל1שעותשבועיות. 

.3.4


בתי ספר שנכנסו לתוכנית "אופק חדש"  -שעותהניהוללתפקידמנהלביתהספרולתפקיד
סגן מנהל בית הספר ושעות החינוך למורים שאינם "באופק חדש" הופחתו בחישוב התקן
הבסיסי .המחנכים שלא הצטרפו לתוכנית "אופק חדש" ,יקבלו תוספת שעות חינוך בהתאם
לשיבוץשייעשה עלידיכוחאדםבהוראה במשרד,ובהתאםלסימוןהמחנכיםעלידימנהלבית
הספרבמערכת"משכית-שיבוץ",בחלון"תפקידים" .

.3.5


 
.4תקן שעות של מוסד 


על מנהלי המחוזות ועל המפקחים לוודא שבכל בית ספר תתאפשר מכסת השעות הכוללת להפעלת
מתכונתשעותההוראהשנקבעהבהנחיותהמזכירותהפדגוגיתוהמנהלהפדגוגי. 
כמו כן ,לימוד מקצועות היסוד ,מבנה הלימודים ,עקרונות ההוראה וארגון מערכת השעות בבית הספר
היסודי,כפישפורטו,בפרקהמשאביםמתנ"התשפ"א. 

רפורמת הכיתה הקטנה – שכבה א'-ו'

4.1

בשכבה א' -ו' ,יקטן מספר התלמידים בכיתה על פי המתווה החדש.
להלן הטבלה:
גודל מס' תלמידים
מדד
בכיתה
כיתה
34
1-7








8

33

9-10

32


שכבותא-ואשרתמנה40 תלמידים,הכיתהתפוצללשתיכיתותוכןהלאה,בהתאמהלמדדגודל
כיתההביתספרי .
שכבהא'-ב' אשרתמנהעד 39תלמידים,כלתלמידמעלמספרהתלמידיםבכיתהנורמטיבית,
יזוכהב-2שעותשבועיות .
שכבה ג' -ה' אשר תמנה עד  39תלמידים כל תלמיד מעל מספר התלמידים בכיתה נורמטיבית
יזוכהב1-שעהשבועית. 

שכבותו-ומעלהאשרתמנהעד40
הכיתהתפוצללשתיכיתותוכןהלאה,בהתאמהלמדדגודלכיתההביתספרי .
שכבותו-ומעלהאשרתמנה39
תלמידיםכלתלמידמעלמספרהתלמידיםבכיתהנורמטיביתיזוכהב1-שעהשבועית. 

שעותתמריץכיתותגדולותראוטבלהבסעיף4.4ג' .
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.4.2

גודל כיתה נורמטיבית:



החלמשנתהלימודים  תש"עועלפיהחלטתהממשלההחלההפחתתמדדגודלכיתהנורמטיבית
מ - 40 תלמידים .ההפחתה נעשתה בהתאם למדד הטיפוח הבית ספרי .חישוב מדד גודל כיתה
מתבצעאחתל–5שנים. 

בשנת הלימודים תש"פ בוצע חישוב מדד גודל כיתה חדש לשכבה הראשונה (שכבה א') ,בשנת
הלימודיםתשפ"אמדדזהישפיעעלשכבהב' .
 

(מדדגודלכיתההואנגזרתממדדהטיפוחשלביתהספר)כמפורטלהלן:


מדד גודל כיתה
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

מספר מרבי של תלמידים בכיתה
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 32



 4.2.1אופן חישוב הכיתה הנורמטיבית לשכבה ז-ט 


מספרהתלמידיםבשכבהחלקימספרהתלמידים (לפימדדגודלכיתהשלהמוסדעלפיהטבלה

המופיעהבסעיף.4.3
לדוגמא:אםמספרהתלמידיםבשכבההוא 67ומדדגודלכיתההינו– ,10לפיהטבלהלמעלה,
מספר התלמידים לכיתה נורמטיבית הינו  32לפיכך ,יהיו בבית הספר בשכבת גיל זו , 3כיתות
נורמטיביותלפיהחישוב2.09=67:32עלפיהחלוקההבאה :
כיתה1=22תלמידים כיתה2=22תלמידים כיתה3=23תלמידים 


מספרהתלמידיםהמרבישנקבעלכיתהנורמטיביתעלפימדדגודלהכיתה,יופיעבפרטימוסד
ב"תקנט".
במקריםבהםסךכלהתלמידיםבכיתהשווהל-32ומעלהושווהל-40ומטה,איןשינויבשיטת
החישוב לכיתה נורמטיבית .במקרים אלו תינתן תוספת של  1ש"ש עבור כל תלמיד נוסף על
מספרהתלמידיםהמקסימאליבכיתה,כפישנקבעבמדדגודלכיתה. 

באתרה"-תקנט",ניתןלראותבלשונית"פרטימוסד"אתמספרהתלמידיםהמקסימאלילכיתה
שנקבעלמוסדבפירוטהשכבות .
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 .4.3 חישוב שעות התקן
 חישובהתקןהבסיסיהסופינבנהמהפרמטריםהבאים :
א .תקן מינימום -שעותאורךמחייבותלכיתה: 
  לכיתותא'–ב'29שעותשבועיות .
  לכיתותג'–ד'31שעותשבועיות .
  לכיתותה'–ו'ומעלה32שעותשבועיות .


ב .שעות תפילה  -תוספת של  1שעות שבועיות לכל כיתה נורמטיבית לבתי ספר אשר
בפיקוחהממלכתיהדתי,בתיהספרהמאופייניםבתגבורלימודייהדותובתיספרמשלבים, 
(בהתאםלרשימההמועברתעלידיהמפקחהמרכז) .


ג .תמריץ עבור כיתות גדולות  -תוספת שעות בהתאם למספר התלמידים בכיתה ,על פי
הטבלהשלהלן :


תלמידים

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

תמריץ שעות
שעות
תשפ"א בכיתות א' -תשפ"א-
ומעלה
ב'
0
0
0.05
0.1
0.1
0.2
0.15
0.3
0.2
0.4
0.25
0.5
0.3
0.6
0.35
0.7
0.4
0.8
0.45
0.9
0.5
1
0.55
1.1
0.6
1.2
0.65
1.3
0.7
1.4
0.75
1.5
0.95
1.9
1.25
2.5
1.55
3.1
1.85
3.7
2.15
4.3

תמריץ
בכיתות ג'









שעותאלויחולקוביןהכיתותעלפישיקולדעתושלמנהלביתהספר.
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ד .תוספת שעות טיפוח למוסד  -השעותמחושבות עלבסיסנתוניטיפוחשלתלמידיהמוסד
השעות אינן נכללות בחישוב התקן הבסיסי המוקצות בנפרד ,במקור סל טיפוח ( )03ייעוד
( .) 01את שעות הטיפוח ניתן  לראות בתקנט במסך שאילתא חישוב תקן יסודי   (בשורה
מתחתלחישובהתקןהבסיסיובתקןהמוסד). 
ה.בתי הספר המאופיינים בתכנית יום חינוך ארוך-יתוקצבוב-37שעותמינימוםלכיתה 
נורמטיבית .


ו.שעות תרבות יהודית ישראלית  



.5





.1בתיספרממלכתייםיהודיםזכאיםל1-שעהשבועיתלכלכיתהנורמטיביתבשכבותה'-ח'. 
.2בתיספרממ"דזכאיםל-1שעהשבועיתלכלכיתהנורמטיביתבשכבותה'-ח' .

ז .שכבות ג-ד מתווה קורונה
בהתאםלמתווהשאושר,כיתהנורמטיבית,שתמנהבין 21-39תלמידיםתחולקל 2-קבוצות,
כאשרכלקבוצהתקבלסךשל12.5ש"ש.עלבסיסשעותאלויקצההמשרדשעותפרטניות 
ושהייה .

הערה :השעותהפרטניותאינןבמנייןשעותהתקןוישלהפעילאותןעלפיהמנהלהכללי"נוהלי
הפעלתרפורמתאופקחדש"חוזרמנכלתשעב(9/א),ט'באיירהתשע"ב,01במאי .2012



מצבת התלמידים
מצבתהתלמידיםמשמשתלדיווחעלתלמידיםהלומדיםבבתיהספרבמערכתהחינוך,והיאמהווהאת
בסיסהמידעהמרכזילכלההחלטותהקשורותלחלוקתשעותתקןלתכנוןופיתוחעתידיועוד. 

נתוני מצבת תלמידים משמשים כבסיס ל מעקב ובקרה אחרוויסות וניידות התלמידים,טיפולבמניעת
נשירהוקביעתההקצאההסופית שלשעותהתקן.מצבתהתלמידיםמשמשתנדבךמרכזילמסדנתונים
ארצי,ביןהיתרלקביעתמדדהטיפוחולהקצאתתקניםותקציביםאחרים .

המערכתפתוחהלדיווחמצבתתלמידים.הדיווחלחישובתקןהמוסדותייסגרבתאריך25.10.20 
ז'בחשווןתשפ"א  .לאחרמועדזהתלמידיםשלאדווחואוהוצהרועלידיהמנהלכנוכחיםבמוסד,לא
יילקחולחישובהתקן .
החלמ1.9.20- עלמנהלביתהספרלבצעהצהרתמנהלאךורקעלהתלמידיםשנוכחיםפיזיתבביתספרו
הדיווחיעשהבמערכתמצבתהתלמידים(תהליךזהמחליףאתשליחתהצהרתהמנהללמטההאיסוף) .
כלשינויבשיבוץהתלמידלרבותהעזבתתלמידמהמוסד,ישלבצעמחדשהצהרתמנהלרק לתלמידים
ששונהלהםהשיבוץ .
עםפתיחתשנתהלימודיםב-1בספטמברי"ב באלול תש"ף,עלמנהליבתיהספרלהמשיךלדווחבאופן
שוטףעלכלקבלהאועזיבהשלתלמידובהתאםלדווחעלמספרהתלמידיםשלומדונוכחבפועלבבית
הספרועלכלשינויבמספרם .באחריותכםלוודאשלאנעשתהחריגהממכסתשעותהתקןהבסיסי
המגיעהלביתהספרעלפיטבלתההקצאה.

התלמידים שיתוקצבו בשעות תקן יהיו התלמידים שנקלטו כתקינים במערכת משכית תקן בתאריך
 25.10.20ז' בחשוון תשפ"א .
יובהר,עלמנהלביתהספרלהקדיםולטפלבדיווחשלנתוןשגויאותלמידכפול,כךשהדיווחלמטהמצבת
תלמידיםב-ב-1בספטמברי"ב באלול תש"ף יהיהתקיןומלא .
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ככלשלאיעלהבידימנהללהעבירדיווחתקיןומלאעדה-1בספטמברי"בבאלול תש"ף,יהיהעליו
להשליםזאתבמועדמאוחריותראךלאיאוחרמ– 25.10.2020ז' בחשוון תשפ"אתאריךסיוםאיסוף
מצבתלצורךהקצאתתקןבסיסי. 
עלמנהלביתספרלעשותכלאשרביכולתולהבטיחכידיווחתקין,מלאוסופיידווחלפיהתאריךהאחרון
לדיווח. 

חשובלצייןכימערכתהתקן(משכיתתקן)הינהמערכתממוחשבת,הקולטתבאופןשוטףנתונידיווחשל
מצבתתלמידים.ככלשנתוניתלמידים,שדווחוכתקיניםעלידיביתהספר,ייקלטועלידיהמערכתלאחר
התאריך 25.10.20ז' בחשוון תשפ"א,נתונידיווחאלולאיהוובסיסלצורךהקצאתהתקןהבסיסיאףאם
דווחובמועדמוקדםיותר.לפיכך,באחריותמנהלביתהספרלהשליםאתהדיווחהסופישלמצבת
התלמידיםהתקינה,המלאהוהנכונהבמועדמוקדםיותר .

הדיווחהמעודכןשלהמנהליופיעבמערכתהתקנט,וזהישמשבסיסלבדיקותובקרותשיערכועלידיאגף 
תקןבמחוז .




להלןהקישורלאתרהמינהלתליישומיםמתוקשבים,בותמצאו :
 .1רישוםלהדרכותובקשתהטמעהלמערכת.
 .2פרטיהתקשרותשלמוקדיהתמיכה.
 .3תוצריהדרכהעלמסכיהמערכת.


https://edu.gov.il/sites/Haminhelet/learning_tools/Pages/NewManbas.aspx


מנהלי בתי הספר ירשמו לבית ספרם תלמידים על פי ההנחיות שפורסמו בחוברת הרישום והעברה
התשפ"אלהלןהקישור :

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/Agafim/amhi/amchi.htm



המנהל יידרש להסביר ולנמק למנהל/ת המחוז על כל חריגה בשעות התקן.
 פירוטנרחבעלאופןהדיווחתוכלולראותבחוברתהנחיותדיווחמצבתשיפורסםבמהלךחודש 
יולי .
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פורטל "מוסדות חינוך"(שער)
עלמנתלהקלולשפרתהליכיעבודהפותחפורטלמוסדותחינוך.הפורטלתומךביןהיתרבהצגתסטטוס
דיווחמצבתתלמידיםופניותלמטהבנושאזה.
פניות מקוונות בפורטל מוסדות יחליפו את אופן הגשת הפניות למטה מצבת תלמידים כפי שהתקיימה
באמצעותמיילופקסים.
אין להעבירלמטהמצבתהתלמידיםניירתבשגיאותהמפורטותמטהושגיאותנוספותאחרות.
מערכתהפניותהנמצאתבפורטלמוסדותתייעלאתכלהקשורבפניהוניתןיהיהלראותבכלרגענתוןאת
סטטוסהטיפולבפניהואתהקבציםהמצורפים.ביתהספריסרוקלפורטל"שערלמנהל"אתהמסמכים
הנדרשיםויצרףאתהקבציםהסרוקיםלפניה.
בפורטל מוסדות ניתן לראות ב"לוח הפעילויות" את תאריכי דיווח מצבת תלמידים וסטטוס הדיווח
למשרד.במידהוימצאובדיווחיכם"שגויים"תקבלוהתראהבפורטלבצירוףקישורלהפקתדוחשגויים .
בנוסףהפורטלכוללדוחותלשירותכםכגוןאלפוןתלמידים,דוחפילוחתלמידיםלפיארץמוצא,נתונים
לגביסלקליטהועוד.

בחלק של "פניות ובקשות" ניתן יהיה לפתוח פנייה מקוונת למטה מצבת לצורך טיפול
בשגויים קריטיים(כפולים ,חסרי תעודת זהות וכדומה) ולראות את סטטוס הפנייה .בנוסף ישלחו
אליכםהודעותוהתראותבנושאיםרלוונטייםלביתספרכם,כגוןעדכוניםבמידהשתקןביתהספרהשתנה. 
חשובלהדגישכיאתהדיווחשלמצבתהתלמידיםישלבצעבמערכתתלמידיםהחדשה. 
להלן רשימת שירותים בהקשר של תלמידים שנוספו לאחרונה לפורטל מוסדות:
מידעלגביהיסטורייתשיבוץשלתלמידכוללהתראהכאשרישנההיסטורייתשיבוץחריגה(תחתתפריט
תלמידים) 
פעריםביןמשבצתלמצבתתלמידים(תחתתפריטביתספר>-שירותיחנ"מ) 
נתוניסייעותלמוסד,לתלמידולכיתהכוללשעותהקצאהושעותדיווח .
הודעהאוטומטיתכאשרתקןביתהספרהתעדכן(למוסדותרשמיים).
אפשרותאיתורתלמידיםשאינםזכאיםלשכרלימודלעליסודי(תחתתפריטתלמידים).
אפשרותאיתורתלמידיםהזכאיםלסלקליטה(תחתתפריטתלמידים).
אפשרות איתור כמות תלמידים המתוקצבים לפי תקציב "ברירת מחדל" לעל יסודי (תחת תפריט בית
ספר).
מעקבאחרתהליךהערכתעובדיהוראהותזכורותכשנדרשלסייםהערכה(לוחפעילויותוהודעות).
תזכורותמדייוםלגביימיהולדתשלעובדיהוראהותלמידיםבדףהראשי(ניתוחמידע).
ניתוחתקציבניהולעצמי–סלתלמידלבתיספרבניהולעצמי(תכנוןמולביצוע).
איך נכנסים?חפשו"פורטלמוסדות"בגוגל .
הכניסההיאבהזדהותאישיתעםשםהמשתמשוהסיסמהשלבעליהתפקידיםבביתהספר. 
בדףהביתשלהפורטל,ישלהיכנסלחלק:"ניהולפניותובקשות"ושםלפתוחאתהפניה .
שאלותלגביתהליךפתיחתפניה/סריקה,ניתןלפנותלמנהלתיישומיםמתוקשבים 
בטלפון: .03-6906600
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מערכת התקנט -
 http://hinuch.education.gov.il/TekenNet/Welcome.aspx


פתוחהושקופהומאפשרתלכםבכלרגענתוןלבדוקולבצעאתהפעולותכדלהלן :

א .מחשבון סימולציה לחישוב התקן -באתר"תקנט"מופיעמחשבוןסימולציהככליעבודהלחישוב
התקןעבורמנהליבתי הספר.עלהמנהללתכנןאתחישובהתקןבזהירות,תוךלקיחתמקדמיבטחון
בתכנוןתחזיתהתלמידים .
 ישלהקפידלאלשבץמחנכיםבכיתותשמספרהתלמידיםבהםהואגבולי.במקריםבהםשובץמחנך
בכיתהגבוליתאשרבפועל אינהתקנית,האחריותמוטלתעלהמנהל.פתיחתהכיתהתתאפשרבאישור
הפיקוחורקלאחרשנמצאכימצבתהתלמידיםיציבהואיןעזיבות .

ב .הצהרת מנהל – ניתן לראות את הצהרת המנהל המעודכנת ב"תקנט"(כפישדווחה עלידך במצבת
תלמידים) .


ג .חישוב התקן במערכת משכית שיבוץ  -עדלמועדאיסוףמצבתתלמידים,חישובהתקןהבסיסי
היסודישיופיע"במשכית-שיבוץ"מבוססעלהעלאהבשנה,בתוספתאומדןשלגידולטבעי .
 עם תחילת איסוף המצבת ,מספר התלמידים ישתנה בהתאם לנתונים שיקלטו ,כך גם חישוב התקן
יעודכןויתבססעלנתוניםאלו .
 


.7

שעות לתלמידים עולים ולתלמידים תושבים חוזרים


הקצאתהשעותעבורתלמידיםעוליםנעשיתבאופןאוטומטי,לאחרעדכונםבמצבתהתלמידים .
הנכםמתבקשיםלפנישיבוץהמוריםעלשעותאלה,לבדוקהאםהתלמידיםממשיכיםללמודבבית 
ספרכםוהאםזכאיםלשעותעוליםעלפיהקריטריונים,המפורסמיםבחוזרמנכלתלמידיםעולים 
ותושביםחוזרים .

איןלשבץמוריםללאביצועבדיקהמקדימה.

.8


מאגר מחוזי 

המאגר המחוזי יוקצה בהיקף של  0.85שעות שבועיות לכיתה ,על פי מספר הכיתות בפועל (מצבת
תלמידים)נכוןלחודשאפריל .2020
 תוספת השעות שניתנת למאגר המחוזי מיועדת לפתרון כל הבעיות במחוז ,כאשר על מנהלי המחוזות
מוטלתהחובהלפתורקודםאתכלהבעיותהפרופסיונליותבמחוז .
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.9

שיבוץ תלמידים על פי אזורי רישום


מנהליבתיהספרירשמולביתספרםתלמידיםעלפיההנחיותשפורסמובחוזרמנכלתשע"ו5/.3.10-1 

בתי ספר שיקלטו תלמידים שאינם גרים באזור הרישום ללא האישורים המתאימים ,לא יקבלו תקנים
והוצאותנלוותבגיןתלמידיםאלה .

האחריות הישירה למילוי ההוראות חלה על מנהל בית הספר ועל המפקח הכולל המופקד על המוסד
החינוכי.

מנהלי בתי הספר יכינו את תחזית הכיתות והתלמידים לשנת הלימודים התשפ"א .במידת הצורך הם
ייעזרו במחלקתהחינוךברשותהחינוךהמקומית,במפקחעלביתהספרובמנהלהמחלקהלתקןבמחוז.
באחריותמנהליבתיהספרלשמורעלמסגרתתקןהמתוקצבתשכן,אישמירהמשמעותהחריגהמתקציב
המדינה .
לאחרהכנתהתחזיתיחשבכלמנהלביתספראתתקןהשעותהעומדלרשותו.באחריותהמנהליםלתכנן
את שיבוץ התלמידים בכיתות וקביעת המורים המלמדים על בסיס של  95%מהשעות המגיעות לבית
הספר,עלפיהתחזיתשהוכנה .

מנהל בית הספר אחראי אחריות אישית להכנת תחזית הכיתות והתלמידים לשנת הלימודים התשפ"א
ולמניעתחריגהבניצולשעותהתקן .

 .10שעות הלימוד

מנהליבתיהספרמתבקשיםלוודאשמכסתהשעותהכוללתתאפשרלקייםאתמתכונתשעותההוראה 
שנקבעהבהנחיותשפורסמוב"מתנ"ה".באתרשכתובתו: http://matana.education.gov.il/

כמו כן יש לוודא שהשעות שהוקצו לתקן הבסיסי ,תהיינה "שעות אורך" ,יתרת השעות יכולות לשמש
כ"שעותרוחב".איןלהמירשעותהוראהלשעותאחרותכמולשעותתפקידאושעותלתכניותתוספתיות
אחרות.שעות התקן מיועדות למטרתן המוגדרת בלבד.

שעת הסיום שליוםהלימודיםלפימספרשעותהאורךהניתנותבאותויוםלתלמידמבוססתעלהתחלת
יוםהלימודיםבשעה.08:00כלשינויבשעתההתחלהמחייבהתאמתשעתהסיום .


עלפיהנחייתהנהלתהמשרדאין ללמדבשעת אפס בכלמערכתהחינוך! 
בבתיספרהלומדים5ימיםבשבוע-מותרתהאפשרותללמדגם9שעותבאחדמימיהשבוע .
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 .11סלים מרכזיים

11.1אגףארגוןמוסדותחינוךהעבירלרפרנטיםעלהסליםהמרכזייםאתהמכסההעומדתלרשותם, 
בכלנושא .


11.2אגףארגוןמוסדותחינוךיקצהאתהשעותלמחוזות,אשריקצושעותאלהלבתיהספר .


11.3חלוקתהשעותתוגשעלידיהרפרנטיםבצירוףנספחהמפרטאתהמטרות,הקריטריוניםודרכי 
הבקרהשלהשעותהמחולקותעלידו .


 11.4 הרפרנטים הממונים על הנושאים ,נתבקשו לא להודיע על חלוקת השעות בדרך אחרת ,על מנת
למנועהתחייבויותכתוצאהממסירתהודעהבעלפה .


11.5מנהליבתיהספראינםרשאיםלהפעילאתהשעות,כלעודלאעודכנוהנתוניםבמערכת–"תקנט" .



 בתיספרשנכנסולרפורמה"אופקחדש"יוכלולהשתמשבשעותהסליםהמרכזיים,כשעותהוראהבלבד,אין

להקצותמסליםאלולשעותתפקיד .


.12שעות לתלמידים חולים 

ניתנות על ידי מורי בית הספר לילדים חולים שאושרה להם תוספת שעות פרטנית על ידי המחוז אין
להפעילשעותאלהבביתהתלמידאובבתיחוליםלילדיםמאושפזים .


 .13שעות טיפוח
במטרה לקדם שוויון הזדמנויות לכל תלמיד ותלמיד ,גובש מודל תקצוב דיפרנציאלי במערכת החינוך
היסודי.המודלמגדירסלבסיסשוויוניואחידלכלכיתהועלגביותקצובנוסףלפיצרכיושלכלתלמיד
בהתאםלמדדהטיפוח. 

משמע ,תקן הבסיס זהה לכולם ,ונקבעו שעות תקן הבסיס המחייבות והמתוקצבות לכל דרגת כיתה
(כמופיעבמתנ"הבפרק:משאבים). 
מדד הטיפוח של המוסד הינו ממוצע עשירוני הטיפוח שלכלתלמידיביתהספר .המדד הינו אחיד לכל
המגזרים. 

להלן מרכיבי מדד הטיפוח:השכלתהורים(המשכילביותר),40%הכנסותלנפש,20%פריפריאלית,20%
ארץלידה/ארץמצוקה .20%

א .לבתי ספר חדשים ,המתוכננים להיפתח בתשפ"א ואשר יהיו זכאים על פי הקריטריונים ,תוקצינה
שעותטיפוחבשנההראשונהבהתאםלממוצעהמדדשלהרשותאליההםשייכים .
ב .הנחיות אלו ,גובשו על ידי הוועדה לסל הטיפוח ונועדו לקבוע ,בין היתר ,קווים מנחים וברורים
להפעלתשעותהסלעלידיהמחוזותועלידיבתיהספר,בהלימהלמדיניותהטיפוחשלמשרדהחינוך .
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13.1 להלן רשימת הממונות הפדגוגיות לניהול עצמי ותוכנית מרום במחוזות:
ממונה נהול עצמי
ותוכנית מרום
רחלאלניר
rachelelni@education.gov.il
אוסנתמורדו
osnatmor@education.gov.il
אראלה
גב'
erellaas@education.gov.il
אשכנזי

מחוז

דוא"ל

מטה
מטה
צפון

עמליהלידרמן

ירושלים

אורגד

חיפה
מרכז
ת"א
דרום
התיישבותי
חרדי

לאה
ווגסטף
גב'קאמיכהן
ברק
שלומית
יסקולקה
זיויונסי
מילוא
אורלי
אלוני
יעקבקושלבסקי

טלפון
052-8365161
054-3434243
050-6283511

Amaliya.leiderman@gmail.com


050-2900015

leawa2@education.gov.il

050-6282624

kamycohen1@gmail.com

052-6017015

shlomitbrk@education.gov.il

 50-62825420

yonaciziv@gmail.com

052-8529850

orliam@mchp.gov.il

050-6221459

ykushelevsky@gmail.com

052-8308134



13.2

להלן רשימת ממוני אגף א'-חינוך ילדים ונוער בסיכון במחוזות:

מטה

ממונה חינוך ילדים
ונוער בסיכון
02-5603786
ליאת צוריה-קליין

צפון

מר בוריס ברודסקי

04-6500340

ירושלים

מר' שלום מוחה

02-5601533

חיפה

מר רמי בן גרא

04-8632614

מרכז

גב' ריקי מורנו

03-6896520

ת"א

גב' איריס אביוב ציגל

03-6896341

דרום

גב' תמר אלקיים

08-6263254

מחוז




טלפון

מדינת ישראל
משרד החינוך

סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי

עמוד  12מתוך 13

.14

בקרת ניצול התקן


משרדהחינוךיפעילגםהשנהמערךבקרהנרחב,עלמנתלהבטיחאתניצולתקןהשעות 
בהתאםליעדיוהמקורייםולוודאמילויההוראותככתבןוכלשונן .
בתהליךהבקרהייבדקרישוםהשעותהשונותבמערכתהשעות,כפישפורטובחוזרזה .
מכתבבנושאנמצאבתקנטבלשוניתחוזרים .



משרד החינוך מאחל תכנון פורה ומקווה שהחוזר הינו לעזר.







בכבוד רב ,



 
ד"רשושנהנחום 
סמנכ"ליתומנהלתהמינהלהפדגוגי 


העתק :מרעמיתאדרי,מנכ"להמשרד 
גב'אינהזלצמן,סגניתפדגוגיתמנהלתהמינהלהפדגוגי 
גב'אתיסאסי,מנהלתאגףא'חינוךיסודי 
מרמנחםמזרחי,מנהלאגףבכיראמח"י 
גב'רויטלדותן,מ"מאגףקליטתתלמידיםעולים 
מרחייםמויאל,מנהלאגףא'חינוךילדיםונוערבסיכון 
גב'רחלאלניר,מנהלתמינהלתניהולעצמיודיפרנציאלי 

עמוד  13מתוך 13

מדינת ישראל
משרד החינוך

סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי

