
ּברוכים הּבאים



ז"ל תשע"חידושים לקראת שנה
עוז לתמורה

מגמות ושעות

ב"עדכונים בתקן חט

 ט"בתקנדיווח

 (התכנית הלאומית)יחידות 5מתמטיקה

מועדים לדיווח מורים



עוז לתמורה
חובת הצטרפות של כל בתי הספר העל יסודיים לרפורמת עוז לתמורהקיימתז"בתשע.

 רישיון  , תואר אקדמי)קיימת חובה לעמידה בקריטריונים לעובדי ההוראה הקיימים והחדשים

קיים חוזר מפורט בנושא, ( ע"חטבשליש משרה ומעלה , זכאות/הוראה

 עד  )עובד הוראה שאינו עומד בקריטריונים יכול להגיש בקשת הצטרפות לוועדת חריגים

1.8.2016)

  עובד הוראה המבקש לקבל פטור מהעסקה ברפורמה רשאי להגיש בקשת יציאה לוועדת

(1.8.2016עד )חריגים 

ניתן להגיש בקשות להעסקת בעל תפקיד שאינו  . )בעלי תפקידים חייבים להיות ברפורמה

(ברפורמה

סוגיות כח אדם בהוראה בהערכות להטמעת עוז לתמורה (2).pdf


עוז לתמורה
 קיימים כללים לגבי מינימום שעות פרונטאליות בכיתה לבעלי תפקידים

(במקרים מיוחדים ניתן לבקש אישור חריג)

(.פירוט בהמשך)יקף העסקה מקסימלי ברפורמות ה

 לא יתקבלו השעות אלא רק הגמול " עוז"עם ההצטרפות ל-ל"הלגמול

(.הן מתוך הפרטניות" עוז"השעות ב)האחוזי

ד  "י–ג "יצורפו לרפורמת עוז לתמורה גם מורים המלמדים בכיתות יז"בתשע

(9ד "תשעלבעלויותחוזר )



.ח"במשההעסקה –היקף העסקה מקסימלי ברפורמות 

אופי העסקה
היקף משרה מקסימלי שמנהל  

ללא חסימה,  יכול  לשבץ

באישור  היקף משרה 

המחוז והמטה
מסלול האישור

פ שבוע עבודה טרום  "מורים המועסקים ע

הרפורמה  

(טרום אופק חדש)

140%אין החרגה מעל 106%עד 
מסלול אישור חריגה  

"טרום רפורמה"

117%-מעבר ל106%עד (אופק חדש)ברפורמה מורים המועסקים 
חריגהמסלול אישור 

"אופק חדש"לפי 

117%-מעבר ל117%עד מורים המועסקים בהדרכה
חריגהמסלול אישור 

"אופק חדש"לפי 

העסקה  (+אופק)רפורמה העסקה משולבת 

טרום הרפורמה
117%-מעבר ל106%עד 

מסלול אישור חריגה  

"אופק חדש"לפי 

העסקה משולבת  

"עוז לתמורה"+ " אופק חדש"
117%-מעבר ל106%עד 

מסלול אישור חריגה  

"אופק חדש"לפי 

"עוז לתמורה"לפי מסלול אישור 112.5%-מעבר ל106%עד עוז לתמורה

העסקה משולבת  

הרפורמהטרום "+ עוז לתמורה"
"עוז לתמורה"לפי מסלול אישור 112.5%-מעבר ל106%עד 

117%-מעבר ל106%עד הדרכה" + אופק חדש"הדרכה משולבת 
מסלול אישור חריגה  

"אופק חדש"לפי 



.בבעלותהעסקה –היקף העסקה מקסימלי ברפורמות 

היקף משרה מקסימלי ללא אישוראופי העסקה
אדם  כח, היקף משרה באישור אגף בכיר

בהוראה

140%-מעבר ל140%עד מורים טרום הרפורמות

117%-מעבר ל117%עד אופק חדש

117%-מעבר ל117%עד (ע"בחט)העסקה טרום רפורמה + אופק חדש 

117%-מעבר ל117%עד עוז לתמורה+ אופק חדש 

112.5%-מעבר ל112.5%עד עוז לתמורה  

112.5%-מעבר ל112.5%עד (ב"בחט)העסקה טרום רפורמה + עוז לתמורה 



תקציבים לבניית פינות עבודה–עוז לתמורה 

י בניית פינות עבודה"הפיתוח נערך לשדרוג סביבת העבודה של המורים עמינהל.

עוז  "בעלויות לבניית פינות עבודה עם הכניסה  לרפורמת /מועברים תקציבים לרשויות

".לתמורה

ס"י כמות הפינות הדרושות לביה"היקף ההרשאה התקציבית הבית ספרית נקבע עפ

12,500–למידה /עלות פינה לעבודה תומכת הוראה  ₪

 16,500עלות פינה פרטנית  ₪



מפתח ההקצאה לחטיבות העליונות



מגמות ושעות

אומנותי/עיוני מדעי: מגמות חדשות

:ז"בתשע'החל מכיתה י, לתלמידש"ש1.51יתוקצבו בהיקף של 

4013מגמה –אומנות חזותית 

4014מגמה –אומנות הקולנוע 

4015מגמה –אומנות התיאטרון 



מגמות ושעות

אמנות המוסיקה והמחול: עדכון מגמות קיימות.

(1.73במקום )לתלמיד ש"ש1.79ב "י-'יתוקצבו לשכבות י

מוסיקה–4011מגמה 

מחול-4012מגמה 



עדכונים–שעות 

 רכז מעורבות חברתית–
(. לכיתה נורמטיביתש"ש0.4)ב "יתקבל גם עבור שכבה יז"בתשע

 לבתי הספר דוברי הערביתש"שתוספת–

ב  "התוספת תתקבל גם עבור שכבה יז"בתשע
)לבגרותהעברית לשם זכאות עבור יחידת לימוד נוספת במקצוע , לתלמידש"ש0.03תוספת )

 מוחזקות–

.תוספת התקצוב לבתי הספר הרלוונטיים/בהפחתת3עדכון שלב 



ז"תשע-ב  "עדכונים בתקן חט

 ה"בתשעהמשך יישום המודל הדיפרנציאלי שהחל  .

ט ומלווה במהלך הדרגתי של צמצום הסלים הצבועים  "יישום המודל ימשך עד תשע

והעברתם לסל טיפוח בית ספרי בו תגדל האוטונומיה הבית ספרית ותתאפשר גמישות  

.גדולה יותר בניצול השעות

.ההקצאה של סלי הטיפוח הינה דיפרנציאלית בהתאם להגדרות בתי הספר

.מהתכנית המלאה55%המודל יהיה בהיקף של ישוםז "בשנת הלימודים תשע

(ז"תשעה"מתנפירוט מורחב קיים בחוברת )



ז"תשע-ב  "עדכונים בתקן חט

:ז"בתשעהשינויים הצפויים 

 הוספה הדרגתית של שעות עד )לכיתה ישתנה הקצאת השעות מפתח  -הגדלת התקן הבסיסי לכיתה

36לכיתה עם 0.05מתחילה ב ,  ו"לעומת תשע, ז"בתשעהתוספת )פורסמה טבלה , ( ט"תשע

(  ט תוכפל התוספת"עד תשע, תלמידים20לכיתה שבה 1.1תלמידים ועד 

 לא  , תוספת בשל הסטה של סלים אחרים לטובת סל טיפוח דיפרנציאלי)שינויים בהקצאת סל הטיפוח

(פורסם מודל החישוב

 ( .מתחילת התכנית)55%-ביקוצצו השעות -ושיפור הישגים אישי חינוך

 מנהלת תחום תקן  -מתוך מכתבה של דקלה לוי )( ש"ש3במקום )לכיתה ש"ש1.9יוקצו ז"בתשע-ד "ממשעות

(מחוזימוסדות חינוך 



ב"דיווח תלמידי חט

 עדכון   ,(חינוך רגיל' תל)31.7עד ט"בתקנעדכון תחזית תלמידים יתבצע

.  זה יהיה הבסיס לחישוב התקן עד לקליטת מצבת תלמידים

 יעשה במסך  ( במגזר היהודי בלבד)עדכון כיתות הלומדות שפה שניה

(31.10.2016תאריך אחרון לעדכון .  )ויהיה תנאי לקבלת התקצוב " נתוני מוסד"















'טמצויינות-מתמטיקה תחילה  

 התוספת כבר קיימת במרבית  )בתיכוןל"יח5לקראת לימודים בהיקף של ' שעות לתלמידי כיתות טתוספת

(.המוסדות

 שהתלמידים  היא המטרה . הן שנתיות ויש להשתמש בהן רק להקבצות הגבוהות בכיתות המתמטיקההשעות

.'בכיתה יל"יחיגיעו לציונים גבוהים ויתאימו להשתבץ בחמש 

המפתח להקצאת השעות הוא גודל השכבה:

מספר תלמידים  

'בשכבה ט

מספר שעות תוספתיות

עתודה  )ט"בעמס שאינם "בתי

(מדעית טכנולוגית

מספר שעות תוספתיות

ט"בעמס "בתי

-ש"ש892–40

ש"ש2ש"ש1794–90

ש"ש4ש"ש2696–180

ש"ש6ש"ש8ומעלה279



תאריכים לדיווח מורים
:מורי משרד החינוך

 מתוכנן"מנהלי בתי הספר היו צריכים לאשר את עובדי ההוראה שבסטטוס 30.6ל 9.5בין ה",

 מתוכנן"של שעות ותפקידים למורים בסטטוס ס"במדבדווח 30.6עד ה  . "

 15.7.2016עד –" דורשי טיפול"קיימים ה"בעוטיפול

 1-30.7.2016–א בהוראה "י מפקחים ופקידי כ"חדשים עה"עוטיפול בשיבוץ

 חדשים ה"לעוס"במדבותפקידים ש"שסיום דיווחי 10.8ה עד.

20.9.16- 2016קליטה לצורך שכר ספטמבר סגירת מועד

:מורי הבעלות

ם"שוהטיפול בבקשות להשאלת מורים במערכת –ז "בתחילת תשע, 2016שיבוץ במשכית החל מחודש מאי –ב "חט.

 כשיפורסם" נתיב מערכות ניהול"נעדכן באתר האינטרנט של , טרם פורסמו תאריכים-ט"המנבסנדיווח במערכת –חטיבה עליונה.



תקן משרות שרתים ומזכירים



רפורמת הסייעת השנייה

 ו   "בשנת הלימודים תשעשהחלה , השנייה בגניםרפורמת הסייעת

.ז"בתשעגם תמשיך 

 סייעות נט"חשוב לדווח את הסייעות באתר  "

http://apps.education.gov.il/SayNet/Home/Welcome

