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אשכולותהלימוד יחולקו למקצועות 

כל השנה ובכל שכבות הגיל  , מקצועות היסוד יתבצע כל שבועלימוד 

כל מקצועות הלימוד ימשיכו להילמד

:  מרכיבים לגמישות5

גמישות בשעות הלימוד בתוך אשכולות הלימוד 1.

שעות מתוך כל אשכול25%מעבר של –גמישות  בין אשכולות הלימוד 2.

שעות  4-5בין  : הכולל, אשכול בחירה ועשרה3.

למידה בינתחומית בין כל המקצועות  4.

למידה משולבת דיגיטל ולמידה מחוץ לבית הספר  –גמישות במרחבי הלמידה 5.

ההדרכה  , כאשר מידת הליווי, תינתן באופן שווה לכל בתי הספרהגמישות 

בהתאם לרמת הפערים, והבקרה ישתנו מבית ספר לבית ספר

עובדי ההוראה והיקף משרתםעל מלוא זכויות שמירה 

עיקרי 

התכנית 

ישראלמדינת
משרד החינוך 

כ  "סה

:  גמישות

30%
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מקצוע אשכול

שפת אם עברית  

ספרות
,  שפתיתאוריינות 

חברה ורוח, מורשת
(ו-ב)ך "תנ

(ד-ב)מולדת חברה ואזרחות 

(ו-ב)תרבות יהודית ישראלית 

(ו)היסטוריה 

(ו-ה)גיאוגרפיה 

מתמטיקה ומדעיםמתמטיקה 
מדע וטכנולוגיה

אנגלית זרהשפה 

חינוך גופני תרבות , חינוך

ואורח חיים בריא
(ה, א)ב "זה

ב"הלמפתח -שעת חינוך 

כישורי חיים

(מוזיקה ומחול, תיאטרון, קולנוע ומדיה, אומנות חזותית)אומנויות 

חקלאות ועוד, שחמט, חינוך פיננסי, קוד ורובוטיקה: למשל ובחירההעשרה 

חלוקה 

לאשכולות
(ממלכתי)יסודי 

ישראלמדינת
משרד החינוך 
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מקצועאשכול

שפת אם עבריתאםשפת 

ך"תנחברה ורוחמורשת 

אזרחות

תרבות יהודית ישראלית

ספרות

היסטוריה

גיאוגרפיה

חינוך גופניואורח חיים בריאחינוך 

שעת חינוך

מדע , מתמטיקה

וטכנולוגיה

מתמטיקה

מדע וטכנולוגיה

אנגליתשפות

ערבית או צרפתית

ובחירההעשרה 
, תיאטרון, מוזיקה, אמנות חזותית-נושא נוסף לבחירה/תחום

.חינוך פיננסי ועוד, קוד ורובוטיקה, קולנוע, מחול

חלוקה 

לאשכולות
חטיבת ביניים

( ממלכתי)

ישראלמדינת
משרד החינוך 
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שעת,גופניחינוך,אנגלית,וטכנולוגיהמדע,מתמטיקה,אםשפת:המקצועות

.הגילשכבותובכלהשנהכל,שבועכלילמדוחייםוכישוריחינוך

,גיאוגרפיה,היסטוריה,ישראליתיהודיתתרבות,מולדת,ך"תנ:המקצועותאת

ובלבד,(אחר,שנהשליש,שנהמחצית)זמןבמיקודללמדניתןואומנותב"זה

.אלהבמקצועותיילמדמהחומר70%שלפחות

ושעתגופניחינוך,אנגלית,וטכנולוגיהמדע,מתמטיקה,אםשפת:המקצועות

.הגילשכבותובכלהשנהכל,שבועכלילמדוחינוך

,היסטוריה,ספרות,ישראליתיהודיתתרבות,אזרחות,ך"תנ:המקצועותאת

,שנהשליש,שנהמחצית)זמןבמיקודללמדניתן,צרפתית/ערבית,גיאוגרפיה

,(אחר

.אלהבמקצועותיילמדמהחומר70%שלפחותובלבד

.שנים3פניעלמקצועבכלהלימודיםתכניתאתלפרוסניתן

יסודי

בינייםחטיבת

לימוד 

מקצועות 

היסוד  

יתבצע

  כל שבוע

כל השנה

  בכל שכבות

הגיל 

ישראלמדינת
משרד החינוך 
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הלימודגמישות בשעות הלימוד בתוך אשכולות 1.

אשכולשעות מתוך כל 25%מעבר של –גמישות  בין אשכולות הלימוד 2.

שעות 4-5בין  : הכולל, אשכול בחירה להעשרה3.

למידה בינתחומית בין כל המקצועות 4.

לבית הספר  מחוץ משולבת דיגיטל ולמידה למידה –במרחבי הלמידה גמישות 5.

5

מרכיבים

לגמישות

ישראלמדינת
משרד החינוך 
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מקצועות כל 

הלימוד 

ימשיכו  

להילמד
(ממלכתי)יסודי 

ישראלמדינת
משרד החינוך 

שעות לימוד מקצוע אשכול

ו ה ד ג ב א שכבת גיל

32 32 31 31 29 29 שעות מחייבות לשבוע

10 10 10 12 11 10

שפת אם עברית  

ספרות

,  אוריינות שפתית

חברה , מורשת

ורוח

(ו-ב)ך "תנ

-ב)מולדת חברה ואזרחות 

(ד

תרבות יהודית ישראלית  

(ו-ב)

(ו)היסטוריה 

(ו-ה)גיאוגרפיה 

8 8 8 8 8 7
מתמטיקה מתמטיקה ומדעים

מדע וטכנולוגיה

4 4 4 2 אנגלית שפה זרה

6 6 5 5 5 7

חינוך גופני תרבות  , חינוך

(ה, א)ב "זהואורח חיים בריא

ב"הלמפתח -שעת חינוך 

כישורי חיים

,  אומנות חזותית)אומנויות 

,  תיאטרון, קולנוע ומדיה

(מוזיקה ומחול

4 4 4 4 5 5

,  קוד ורובוטיקה: למשל

,  שחמט, חינוך פיננסי

חקלאות ועוד

בחירה

מערכת השעות במגזר הממלכתי יהודי-יסודי 
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מקצועות כל 

הלימוד 

ימשיכו 

להילמד
חטיבת ביניים

( ממלכתי)

ישראלמדינת
משרד החינוך 

שנים3-כ שעות ב"סהמקצועאשכול

108שעות אורך

שפת אם עבריתשפת אם
9

מורשת חברה ורוח

ך"תנ

30

אזרחות

תרבות יהודית ישראלית

ספרות

היסטוריה

גיאוגרפיה

חינוך ואורח חיים בריא

חינוך גופני

12
שעת חינוך

מדע וטכנולוגיה, מתמטיקה

מתמטיקה

30
מדע וטכנולוגיה

שפות

אנגלית
12

6+3*ערבית או צרפתית

העשרה ובחירה

,  מוזיקה, אמנות חזותית-נושא נוסף לבחירה/תחום

חינוך פיננסי  , קוד ורובוטיקה, קולנוע, מחול, תיאטרון

9.ועוד

מערכת השעות במגזר הממלכתי יהודי-ב "חט
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לימודשעות4-5ביןהספרבתילרשותיעמדוזהבאשכול

.לשכבהגמישות

התלמידיםשלהידעאתולהעמיקלהעשיריוכלהספרבית

קולנוע,חזותיתאומנות:למשלכמו,יבחרבהםבתחומים

סייבר,ספורט,פיננסיחינוך,מחול,מוסיקה,תיאטרון,ומדיה

.ורובוטיקה

הערכים,הידעאתלהרחיבהספרביתיוכלההעשרהבאמצעות

טיפוחתוך,מגווניםדעתבעולמותהתלמידיםשלוהמיומנויות

.ותלמידתלמידהכלשלהאישיותהחוזקות

אתלתגברכדיגםזהאשכולבשעותלהשתמשיוכלהמנהל

.הלימודמקצועות

אשכול  

לימוד 

חדש

בחירה  

והעשרה  

ישראלמדינת
משרד החינוך 
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הספרבתילכללשווהבאופןתינתןהגמישות

,ספרלביתספרמביתישתנווהבקרהההדרכה,הליווימידת

מהםאחדכלשערךמהניטורשעלוהפעריםלרמתבהתאם

והחברתיהרגשי,הלימודיבתחום

ובביצועבתכנוןכרוךשצמצומםגדוליםפעריםנמצאובהםספרלבתייינתן–צמודליווי1.

.טווחארוך

.יחסיתקצרזמןבטווחלגישורשניתניםפעריםנמצאובהםספרלבתייינתן–חלקיליווי2.

לגשרהספרביתשביכולתמאדנמוכיםפעריםנמצאובהםספרלבתייינתן–מצומצםליווי3.

.מאדקצרזמןבתוךעליהם

ליוויסוגי3

ליווי  

בתי  

הספר

סוגים3

ישראלמדינת
משרד החינוך 
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