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  גתשפ" עבור שנת הלימודים –צוב שעות תורניות לבתי ספר יסודי תבחינים )קריטריונים( לתק

 

 42067030תקנה תקציבית 

 

 רקע כללי ומטרת התקצוב:

 

שעות העשרה בהקצאה המיועדת ל ,משרד החינוך מבקש לתקצב באמצעות המנהל לחינוך דתי

תכני קודש שאינם העשרה בהשעות ישמשו עבור יסודי. הספר הת יתורניות בתחומי היהדות בב

מטרת התכנית היא לסייע לבתי הספר של החמ"ד  .נלמדים בבית הספר במהלך יום הלימודים

לאוכלוסיות ענה כמ יראת שמים, אהבת תורה העם והארץ וקזיחל תתורני לקיים העשרההמעוניינים 

שעות  כאשר רשותמדובר בתוכנית  .באופן סדיר ופרוס על כל השנההמגוונות הלומדות בביה"ס 

התלמידים  .טלו חלק בשעות העשרה תורניתיכי יעוניינים אשר הוריהם מתלמידים נתנו ליי ההעשרה

 ימודיםהלנתן לאחר שעות יהתוכנית ת נתן עליהן הערכהילא ת ,על התכנים הנלמדיםלא יבחנו 

 .תוהפורמלי

 

 אוכלוסיית היעד:

ח( -או( או שמונה שנתי ) -שש שנתי )אם יסודיים בפיקוח ממ"ד שהינבמוסדות ההלומדים תלמידים 

במענה  מעבר לתכנית הלימודים הרגילה תתורניהעשרה שעות לתלמידיהם המבקשים לתת 

  .או לבתיה"ס בהם יש זליגה מהחמ"ד לחינוך אחר לאוכלוסיות המבקשות תגבור בלימודי הקודש

 

 :מצטבריםתנאי סף 

 

  יםשנתי שמונה או( ו-א) יםשנתי שש יסודיים רשמיים חינוך מוסדותל מיועדת העשרה תכנית .1

 . דתי ממלכתי בפיקוח (ח-א)

 שבתכנית הלימודים הרגילה של בית הספר לאחר שעות הלימודים תתקיימנהשעות העשרה  .2

את  יםעבירזהות אלו המו ןאופן העברתהתכנים,  באופן מובהק מבחינת ןובמנותק מה

  . השעות

 יום במהלך הספר בבית נלמדים שאינם קודש בתכני העשרה עבור ישמשו השעות .3

, צעירים חזנים, ישראל גדולי,  יומי ם"רמב, ישראלי תלמוד, המקרא טעמי: כגון, הלימודים

 העשרה בתכנית המועברים התכנים על ייבחנו לא התלמידים. ועוד.... משננים, ל"חז מדרשי

 ולא יקבלו עליה כל הערכה.

 

 



 

 

אין לגבות  . מעוניינים בכךשהוריהם  לתלמידיםהמיועדת  הינה תכנית רשות תוכניתה .4

 תשלום עבור שעות אלו. 

דים ילמת 15-25 הקבוצה תמנה .שבועבשעות  4יהיו לימוד  תבכל קבוצעשרה ההשעות  .5

ולהפעילן רק  קבוצות 2עד  עבור  בי"ס יוכל להגיש בקשה בקבוצות רב גילאיות.ותתאפשר 

 ועדת ההקצבות. לאחר קבלת אישור 

לפחות  יתקיימו בשני שיעורים צמודים עשרהמפגשי הדקות ,  45 שעת העשרהאורך כל  .6

 העשרה.מתקיימת תכנית בכל יום שבו 

להשכלה גבוהה המכשירים את בוגריהם מוסדות בוגרי  מוריםע"י  ועברושעות העשרה י  .7

אינם מועסקים בבית הספר שו במוסדות אלולהוראה  או סטודנטים להוראה במוסדות חמ"ד

העסקת  בתכנית העשרה זו. שנתייםלעבוד מעל  לא יוכלומורים אלו   . הרגיל ביום הלימודים

  .תכנית זומיוחד טרם העסקתם ב המורים מותנית בחתימתם על חוזה

אוכלוסייה תורנית לצד אוכלוסייה מסורתית ומחויב לתת  –ביה"ס קולט אוכלוסיות מגוונות  .8

 מענה למגוון 

 ומאושרת ע"י מפקח ביה"ס.עומדת בתנאי הסף ציג תכנית הפעלה יביה"ס  .9

 

 אופן החלוקה:

 . מהגבוה לנמוך עד להקצאת כל השעות ,לקריטריוניםבהתאם  ה"סילכלל בת יחולקו השעות 

 

 סה"כ נקודות הקריטריון

 10 בית הספר צומח

 30 כיתות 16עד הינו בית הספר 

 25 1-5מדד טיפוח בית ספרי בין 

 35 6-10מדד טיפוח בית ספרי בין 

 100 סה"כ

 

 

 

 



 

 

 אופן התקצוב: 

ק תקציב לקבוצה ולבשלב ראשון תינתן קבוצה אחת לכל בי"ס ע"פ התבחינים, ככל שיוותר תקציב יח

 .ע"פ התבחיניםנוספת 

 

 

 המרכיבים המתוקצבים: 

שעות התכנית התוספתית יתוקצבו לפי עלות לתקצוב ש"ב )שעה בודדת( בהתאם לתקציב המאושר 

 בתקנה באותה שנת תקציב.

גזר מסך התקציב המתוקצב בתקנה חלקי העלות לתקצוב ש"ב.יסך השעות י  

וישולם ישירות לעובד/ת  בפועל על פי הקבוע בחוזה המיוחד הביצוע יהיה עפ"י פרופיל מורה/סטודנט

 ההוראה בתלוש השכר בהתאם לדיווח על הביצוע בפועל על ידי המנהל/ת בית הספר.

 

 

 

 נוהל כללי

מינהל החמ"ד ו/או המפקח הארצי על החינוך  ת/ועדת הקצבות שתכלול את מנהל תתקיים .1

נהל כלכלה יונציג מ נציג הלשכה המשפטית ,, נציג החשבהמינהליסודי בחמ"ד, תקציבן ה

  .ותקציבים

ה"ס ידרשו להגיש בקשה כדי לקבל תקצוב מתקנה זו לשנת הלימודים עבורה מבוקש תיב .2

 התקצוב.  

ובנוסף, ימלא את המיפוי המערכתי  לשעות העשרה תכנית מפורטת יגישמנהל בית הספר  .3

שעות הלימודים של הקבוצה בטופס שבו מפורטים הימים בשבוע בהם יהיו לימודים , 

 במערכת השעות, נושאי הלימוד בכל קבוצה, שם המורה והרכב הקבוצה מבחינת הגיל.

 בית הספר. הבית ספרית תוצג לאישור מפקח  העשרה תכנית

  אין להתחיל בפעילות בטרם התקבל אישור על התחלת הפעילות .4

טרם תחילת העסקתו העסקה במסגרת הפעילות מותנית בחתימת העובד על חוזה מיוחד  .5

של שעות העשרה אלו לא ישמשו להגדלת משרתם כי באחריות המנהל לוודא   בתכנית.

באחריות המנהל לוודא כי בשום כמו כן,  .אחרים ככל שהם מלמדים במוסדות חינוך מורים

יתר ההנחיות  .על בסיס שעות אלה בבית הספרעובד לכל תפקיד שהוא מקרה לא ימונה 

מוגדרים ע"י אגף בכיר כ"א בהוראה, לרבות חובת המצאת  ולעניין תנאי ההעסקה בפעילות ז

 .2001-מים, תשס"אעברייני מין במוסדות מסויאישור לפי חוק למניעת העסקה של 

 

לעובד המועסק בפעילות זו ועל בלבד. באחריות המנהל להודיע בהתאם לביצוע בפ יבוצע הז תשלום

 מידי.באופן שאם השעות לא תבוצענה בפועל תופסק הקצאת השעות והתשלום 

 



 

 

 

 מעקב על ביצוע:בקרה ו

  תבצע בקרה על אופן ניצול השעות ע"י אחראי מטעם מפ"א יסודי במינהל החמ"ד.ת .1

אם יימצא כי דו"ח ביצוע חודשי לבקרה.  במידה ולא יימסר דיווח כנדרש, או בי"ס יגיש מנהל  .2

ואושרה על ידי ועדת  כפי שהוגשהעל פי התבחינים ו התכניתבית הספר לא מקיים את 

את השעות שהוקצו לבית הספר לכל השנה, וכן ניתן יהיה,  להפסיקרשאי המשרד  ההקצבות

בהתאם לשיקול דעתה של ועדת ההקצבות ועל בסיס המלצת הגורם המקצועי, לדחות בקשת 

 אפילו מטעם זה בלבד. בשנה שלאחר מכן העשרהבית הספר לקבלת שעות 

 כתנאי לביצוע תשלום.  ביה"סהמשרד רשאי לדרוש כל פרט או מסמך מאת  .3

 ההקצבהכי אי הגשת דו"חות ביצוע באופן שייקבע ע"י המשרד, עלולה להביא לביטול  יובהר .4

 באופן חלקי או מלא, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

, כי מוסד החינוך שהגיש בקשה להצטרף לתכנית ההקצבהבמידה ויתברר, לאחר הקצאת  .5

מצג שווא, משרד החינוך רשאי המפורטת לא עמד בקריטריונים ובתנאים האמורים או כי הציג 

בהתאם לקבוע תופסק  עבודתו של המורהו תתורנילהעשרה ה תשהוקצההקצבה את  להפסיק

  בחוזה המיוחד.

 לידיעת המורה המועסק בשעות אלו.להביא את הידיעות על נקיטת העיצומים  באחריות המנהל .6

 

 

 


