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 "א סיון תשע"וכ , ירושלים

7102יוני72



HOZ/1017-02:אסמכתא
היסודייםמנהליבתי"ס אל:
מנהלימחלקותהחינוךברשויותהמקומיות
מנהליהמחוזות
המפקחיםהכולליםבמחוזות

   
        

                   

 זע"התש הלימודיםבשנת בחינוך הרשמי  בבתי הספר היסודייםתקן השעות 
 בחינוך הרגיל



 כללי .9


תשע" הלימודים לשנת התקן שעות להקצאת ההנחיות בארגוןזמטרת והמורים המנהלים בידי לסייע היא,

הלימודיםובקביעתמערכתהשיעורים,בהתאםלתקןהשעותהעומדלרשותביתהספר
)איןלחרוגמתקןהשעותהמוקצותלביה"ס(.

תאתהחלוקההפנימיתשלשעותהתקןבכדילהבטיח:וחיםללומנהליהמחוזותינחואתהמפק
 

 .שיבוץהמוריםהקבועיםעלפיהיקףעבודתם,בכדילמנועיצירתבעיותפרופסיונליות 

 

 שפורסמובחוזריתכנוןהעבודההפדגוגית,עפ"יתכניתהלימודיםהבסיסיתהנגזרתמהנחיותהמשרדכפי
 המנכ"ל:

 )א(,כ"טבתשריהתשס"ו.0נוךהיסודיבמדינתישראל,תשס"ו/תכניתהיסוד)ליבה(לחי -

 )א(.01תכניתקרבלמעורבותבחינוך,תשע"ב/ -

"אבנידרך"ומסמךמתנ"ה,המפרטיםאתמבנההלימודים,עקרונותההוראהוארגוןמערכתהשעותבבית -
 המחייבים.הספרהיסודי,תוךשמירהעלמסגרתהשעותהמוקצותושיבוץעלפיהכללים


דיווחתלמידים על להקפיד ובעיקר, דיווחיםלמטהמצבתהתלמידים, מתבקשיםלאלעכב הספר בתי מנהלי

(.5חדשים,עזיבותוטיפולבשגוייםוכפוליםוכן,עלקליטתכלהתלמידיםכתקינים)ראהסעיף


מט ברמת הפדגוגית המדיניות בגיבוש הקדימויות סדר את הגדירה המשרד המנהליםהנהלת ובי"ס. מחוז ה,
נדרשיםלוודאשסדריהקדימויותיבואולידיביטויבחלוקתהמשאביםובכללזה,בארגוןמערכתהשיעוריםוכן

בחלוקתשעותהתקן.
המפקחיםהכולליםינחואתבתיהספרלגביהנושאיםהנגזריםמהמדיניותהפדגוגיתשלהמשרד.
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ןהקצאת שעות תק.2


מספר2.9 הספר. בתי מנהלי  מוטלתעל התקן שעות  ניצול ודיווחעל שעותההאחריותלתכנון
העלאהבשנה.נתוניפי-להמערכת,עיחושבע"יהעומדותלרשותביתהספר



באמצעותבידיהמנהליםניתניםהכליםהניהולייםהנדרשיםלביצועתחשיבהתקןהבסיסי
מערכתהסימולציהב"תקנט".



אשריקלטובמצבת.התקיניםמספרהתלמידיםתתבססעלהסופיהקצאתהתקןהבסיסי2.2


תלמידיםותתוקצבבהתאם)חציתקןשלכיתהמלאה(.01-כיתהחסרהתמנהעד   2.3




ון מונחיםמיל.3


הלימודיםהמחייב,למשךיום,מספרהשעותהמינימאליהנלמדע"יהתלמידבכיתתו-שעות אורך .3.9

.ביתהספרןבהתאםלאפיו,זאת.לכלדרגתכיתהבנפרד


ך.בנוסףלשעותהאור,שעותלימודהמוקצותלכיתה-שעות הנוספות על שעות האורך .3.2


באופניםהבאים:תמשבהןניתןלהש


שעותלימודהמוקצותלכיתה,בנוסףלשעותהאורך,למשךיוםהלימודיםהמחייב,-שעות רוחב
ואשרבאמצעותןניתןלחלקאתהכיתהלקבוצותשונותכגון:

 הרוחב חוץהשעות מורי ע"י או הספר בית מורי ע"י אשרניתנות את, לחלק ניתן באמצעותן
לימ קבוצות למספר בוהכיתה ללמד מקצוע, לפצל )ויותר(,-וד, מקצועות  שני להפעילזמנית

בשעוריחינוךגופניוכן,לשלבמספרקבוצותלימודבמעבדות,ולנושאיםשונים,מגדריתהפרדה
 וכיוצאבזה.


תלמיד ולכל כיתה המינימליותהמוקצותלכל שעותהאורך ניכוי ,לאחר (,3.0)כמפורטבסעיף

הרו שעות הבסיסייופעלו התקן שעות מיתרת חב מרכזיים, מסלים שתוכנית,שעות ובתנאי
העבודההמוסדיתאושרהע"יהפיקוח.


רצויומומלץלהשתמשבשעותשפורטוגםלהארכהנוספתשליום -שעות להארכת יום  הלימודים

הלימודים,מעברלשעותהאורךהמינימליותלכיתהולתלמידשיפורטולהלן.


מתוךמאגרהתקןהכוללשלביה"ס.השעותניתנותלמורהשאושרכיועץלביתניתנות- ות יעוץשע. 3.3
הספר.
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השעותניתנותמתוךמאגרהתקןהכוללשלביה"ס.בכלכיתהנורמטיביתתופעל-כישורי חיים.3.4
ש"ש.0תכניתכישוריחייםבהיקףשל



לתפקידמנהלביתהספרולתפקידסגןשעותהניהול- י"ס שנכנסו לתוכנית "אופק חדש"בת.3.5
 ושעות  הספר בית מנהל החינוך חדש" "באופק שאינם התקןלמורים בחישוב הבסיסי.הופחתו

יעשהבהתאםלשיבוץשייקבלותוספתשעותחינוךהמחנכיםשלאהצטרפולתוכנית"אופקחדש",
שיבוץ",בחלון-לסימוןהמחנכיםע"ימנהלביה"סבמערכת"משכיתד,ובהתאםע"יכא"בבמשר

"תפקידים".


תקן שעות של מוסד .4


להפעלת הכוללת השעות מכסת תתאפשר ספר בית שבכל לוודא המפקחים ועל המחוזות מנהלי על

עותההוראהשנקבעהבהנחיותהמזכירותהפדגוגיתוהמנהלהפדגוגי.מתכונתש
מערכתהשעותבביתהספר עקרונותההוראהוארגון מבנההלימודים, לימודמקצועותהיסוד, כן, כמו

תשס"ו/ ישראל, במדינת היסודי לחינוך )ליבה( היסוד תכנית שפורטו, כפי 0היסודי, בתשרי)א(, כ"ט
ובמסמךמתנ"ה.7111נובמבר10התשס"ו,


 ב'-ו א'שכבה  –רפורמת הכיתה הקטנה   4.9

 
 , יקטן מספר התלמידים בכיתה עפ"י המתווה החדש. ב' -ו בשכבה א'        

 להלן הטבלה:        
 
 









 ב'-וא'שכבה תלמ01אשרתמנהעד כל נורמטיבית,תלמידים, התלמידיםבכיתה מספר מעל יד
ש"ש.7-יזכהב



תלמידים,הכיתהתפוצללשתיכיתות,וכןהלאה,בהתאמהלמדדגודלכיתה31שכבהאשרתמנה
(.ב'-וביתספרי)לשכבהא'ה



 שעות להקצות לכן,נמשיך היסוד. מיומנויות חיזוק הוא מהשינוי נפרד בלתי חלק כי להדגיש ראוי
בהתאםלכלשכבתגיל., ))חובה שעות 5 מינימום-ושפה מתמטיקה ללימודיב'-ו'בכיתותא לפיצו
שעותמסך5בילמדולפחות-וכיתותא"7100-תשע״ג00ד,תיקוןמס׳07חוקלימודחובהסעיףל

בכיתותשלאעולותעל חשבון( כתיבה, 71כלשעותהלימודהשבועיותבמיומנויותיסוד)קריאה,
להקצותמתקןהשעות ."תלמידים במידתהאפשר, ש"שנוספות5משרדהחינוךמאפשרוממליץ,

ב'.-ראוילצייןשאיןשינויבמפתחהקצאתהשעותלכיתותא'ולפיצולכיתותא'.
 29 מתוך 3עמוד 

גודל מדד 
 כיתה

מס' תלמידים 
 בכיתה

9-7 34 

8 33 

1-91 32 
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לצורךמתווהזהבשנה"לימשנה"לתשע"ההחלמשרדהחינוךביישוםתכניתתקצובדיפרנציאל4.2
עפ"יהפירוטשלהלן:55%,אוגמוזתשע"      


(מדעים13(מתמטיקה)17(תיגבורלימודים)12(ייעודים:שפתאם)00מקור:)-שיפורהשגים.4.2.9

ומצוינות)22) מיצוי 57( לשנה"ל–( בשנה"לתשע"ההוקצושעותבמקורזהובייעודיםהמפורטים,
)בסיסהחישוביהיהעלפיהכלליםשהיונהוגיםבשנה"לשיפורהישגיםשלשעות35%יוקצוזתשע"

(יוזמותחינוכיות.11(ייעוד:)00יוקצובמקור:שיפורהשגים)השעותתשע"ה(


(13(מתמטיקה)10(אנגלית)12(ייעודים:שפתאם)10מקור:)מ%55אוגמושעותממ"ד22.4.


17)הוראתהמדעים4.2.3 -( לשעותממ"ד)בסיסהחישוביהיהעלפיהכלליםשהיונהוגיםש35%
(יוזמותחינוכיות.11(ייעוד:)10יוקצובמקור:שעותממ"ד)השעותבשנה"לתשע"ה(


'(.ד3.3ראוטבלהבסעיף)מרוץכיתותגדולותממחציתתי35%4.2.4




 גודל כיתה נורמטיבית בשכבות ג', ד', ה', ו', ז', ח',ט'.4.3


מ  נורמטיבית כיתה גודל מדד הפחתת החלה הממשלה החלטת פי ועל תש"ע משנה"ל 31-החל
תלמידים.ההפחתהנעשתהבהתאםלמדדהטיפוחהביתספרי.חישובמדדגודלכיתהמתבצעאחת

שנים.5–ל


ג' שכבה על יחול תשע"ה בשנה"ל שנערך החישוב ה'-וד', למשך לשנה, ובהעלאה השנים5בלבד
הבאותעדלשנה"לתשע"ט.


'ומעלהיחולמדדגודלכיתהשנערךבשנה"לתש"ע.ולשכבות
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 דהטיפוחשלביה"ס(כמפורטלהלן:)מדדגודלכיתההואנגזרתממד


מדד גודל 

 כיתה
מספר מרבי של 

תלמידים 
 בכיתה

310
017
000
023
025
052
032
000
071
0701



 

ט'-ז ו-אופן חישוב הכיתה הנורמטיבית לשכבה ג'  4.3.9


הטבלה עפ"י המוסד של כיתה גודל מדד )לפי התלמידים מספר חלקי בשכבה התלמידים מספר
.3.0בסעיףהמופיעה


 הוא אםמספרהתלמידיםבשכבה 22לדוגמא:  כיתההינו גודל הטבלהלמעלה,01–ומדד לפי ,
 הינו נורמטיבית לכיתה התלמידים 07מספר זו, גיל בשכבת הספר בבית יהיו כיתות0לפיכך,

22:07=7.11נורמטיביותלפיהחישוב
תלמידים70=0םכיתהתלמידי77=7תלמידיםכיתה77=0כיתה


מוסד בפרטי יופיע הכיתה, גודל מדד פי על נורמטיבית לכיתה שנקבע המרבי התלמידים מספר

ב"תקנט".


 07-במקריםבהםסה"כהתלמידיםבכיתהשווהל בשיטת31-ומעלהושווהל שינוי אין ומטה,
תוספתשלשעתייםעבורכלתלמידנוסףעלמספרהחישובלכיתהנורמטיבית.במקריםאלותינתן

התלמידיםהמקסימאליבכיתה,כפישנקבעבמדדגודלכיתה.


ה לכיתה-באתר התלמידיםהמקסימאלי מספר את מוסד" "פרטי בלשונית לראות ניתן "תקנט",
שנקבעלמוסדבפירוטהשכבות.
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 חישוב שעות התקן . 4.4
חישובהתקןהבסיסיהסופינבנהמהפרמטריםהבאים:

 
שעותאורךמחייבותלכיתה– תקן מינימוםא.           


ש"ש71ב'–לכיתותא'
ש"ש00ד'–לכיתותג'
.ש"ש07ו'ומעלה–לכיתותה'

ש"שלכלכיתהנורמטיבית.5ב:-ב. שעות בגין פיצול א
 

–שעות תפילה.  ג לבתי"סאשרבפיקוחהממ"ד0.35תוספתשל בתי"סוש"שלכלכיתהנורמטיבית
(בהתאםלרשימההמועברתע"יהמפקחהמרכז)המאופייניםבתל"י,


הטבלהשלהלן:עלפי, תוספתשעותבהתאםלמספרהתלמידיםבכיתה -   גדולותתמריץ עבור כיתות . ד


תלמידיםמס'
 בכיתה

שעות–חדשמצב
 תמריץלכיתה

20 0 

21 0.145 

22 0.29 

23 0.435 

24 0.58 

25 0.725 

26 0.87 

27 1.015 

28 1.16 

29 1.305 

30 1.45 

31 1.595 

32 1.74 

33 1.885 

34 2.03 

35 2.175 

36 2.755 

37 3.625 

38 4.495 

39 5.365 

40 6.235 
 

 .שעותאלויחולקוביןהכיתותעלפישיקולדעתושלמנהלביתהספר
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המוסדומאוגמותעלבסיסנתוניטיפוחשלתלמידיהשעותמחושבות- תוספת שעות טיפוח למוסדד.
(.00שלהמוסד)כמפורטבסעיףבתוךהתקןהבסיסי    

פירוטשעותהטיפוחניתןלראותבתקנטבמסךשאילתאחישובתקןיסודיבשורה"התכנסותלמודל
הטיפוחהחדש"



שעותמינימוםלכיתהנורמטיבית.02יתוקצבו-בתי"ס המאופיינים בתכנית יוח"א ה.        


ש"שלכלכיתהנורמטיביתבשכבות0-תייםיהודיםזכאיםלבתיספרממלכ–שעות מורשתו.         
ה,ו,ז,ח.


הערה:   פי על וישלהפעילאותן שעותהתקן במניין השעותהפרטניותאינן המנהלהכללי   הפעלת"נוהלי
 .7107במאי10)א(,ט'באיירהתשע"ב,1חוזרמנכ''לתשעב/אופקחדש"רפורמת




 ת התלמידיםמצב.5


לדיווחתלמידיםלמערכתהחינוך,היאמהווהאתבסיסהמידעהמרכזילכלמצבתהתלמידיםמשמשת
ההחלטותהקשורותלחלוקתשעותתקןלתכנוןופיתוחעתידיועוד.

מעקבובקרהאחרויסותוניידותהתלמידים,טיפולבמניעתנשירהוקביעתההקצאההסופיתהיאבסיס
שלשעותהת כמו"כמצבתהתלמידיםקן. נתוניםארצי, למסד היתרמשמשתנדבךמרכזי לקביעתבין

מדדהטיפוחולהקצאתתקניםותקציביםאחרים.


   במהלך תקופת איסוף המצבת על מנהל ביה"ס להעביר דיווח למטה מצבת תלמידים בנוגע לכל             
     לבדוק מול  קון השגויים והכפולים )במקרה של תלמיד כפול יש התלמידים שילמדו בבית ספרו, כולל תי           

 ההורים היכן ילמד התלמיד(.            
 יהיה תקין ומלא. כח' באב תשע"ו 9.1.2191-יש להקפיד שהדיווח למטה מצבת תלמידים ב           

 שע"ז.' בתשרי תכו  28.91.91  -סיום איסוף מצבת לצורך הקצאת התקן נקבע לתאריך 
להפעיל שעות תקן מעבר  לא יוכל מנהלעדכונים לאחר תאריך זה לא יזכו את ביה"ס בתקן בסיסי וה

  התקן הסופית, המבוססת על נתוני קליטת מצבת התלמידים בלבד. להקצאת שעות


 0בתאריך תשע"ו,חכבספטמבר, באב למטה' שדווחו התלמידים כל נוכחות את יבדוק ביה"ס מנהל
דים.מצבתהתלמי

במידהוהתלמידהחללימודיו עםההורים. ישלבצעבירורמידי באשרלתלמידיםשלאהגיעולביה"ס,
בבי"סאחרישלדווחלמצבתתלמידיםמידעל"עזיבה".


ניתןלראותבמערכתה"תקנט",בחוזרימצבתתלמידים,הנחיותמפורטותבדבראיסוףמצבתהתלמידים

בלשונית"חוזרים".
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.ביתהספריתוקצברקלאחרסיוםאיסוףמצבתהתלמידיםיחושבאישורסופישלשעותהתקןהמאושרות
 במערכת כתקינים שייקלטו התלמידים בגין משכית  בתאריך החינוך משרד תשע"זשל בתשרי כו'

(70.01.02)


נתוניהקליטהבמצבתתלמידים,,ייקבעעפ"יזמספרהתלמידיםהקובעלהקצאתהתקןלשנה"להתשע"
שבו(01.01.02כח'בתשריתשע"ז)בהפחתתילדיהחינוךהמיוחד,כפישדווחובמערכתהתקןעדהתאריך

יערךהחישובהסופילכלבי"ס.


לא עםאישורופתיחתכיתותבחנ"מ)בהתאםלאישורןבמשבצת(במערכתהתקןותקצובןבשעותתקן,
ריהתלמידים.ניתןיהיהלשנותאתמספ


 עד ביתסיוםאיסוףמצבתתלמידיםמועדלישלהקפידכי אחרתעשוי ביתהספר, כלתלמידי ייקלטו

ה זה תאריך לאחר לו. המוקצות התקן שעות במכסת להיפגע ספר יפעל הספר למכסתבית בהתאם
כהקצאהסופית.לו,השעותשהוקצתה


במספרהתלמידיםלמטהאיסוףמצבתעלשינוייםשוטףפןלדווחבאוימשיכו,כאמור,הספרתיבימנהל
האמורלעיל.פיעל


.0.01-05תשע"ו/מנהליבתיהספרירשמולביתספרםתלמידיםעפ"יההנחיותשפורסמובחוזרמנכ"ל


קיימיםבתיספרהנוהגיםלניידתלמידיםביןהשכבותוזאתעלמנתלגרוםלפתיחתכיתהותקצובה.

התקןהתלמידמנוידחזרהלשכבהבהאמורללמוד.לאחרהקצאת

מיותרלצייןכיניודזהאינותקין,ביתספרשיבצעמהלךכזהיקראלבירורמולמנהל

המחוז.



 .  התקן חריגה בשעות למנהל0ת המחוז על כלהמנהל  יידרש להסביר ולנמק 
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"שער"פורטל  

 
.מערכתזוהינהמערכתשתשמשביןהיתרפותחהמערכת"שער"ולשפרתהליכיעבודהנתלהקלעלמ

.נושאמצבתתלמידיםלפניותב

מצבת למטה הפניות הגשת צורת את תחליף החדשה המערכת במיילתלמידים, בעבר שהייתה

ושגיאתנוספותהמטהמפורטותלמטהמצבתהתלמידיםניירתבשגיאותאין להעבירובפקסים,עלכן

.מערכתהפניותהנמצאתבפורטל"שער"תייעלאתכלהקשורבפניהוניתןיהיהלראותבכלרגעאחרות

הספרנתון בית פקסים! לשלוח צורך יהיה לא המצורפים. הקבצים ואת בפניה הטיפול סטטוס את

הקבציםהסרוקיםיסרוקלפורטל"שער"אתהמסמכיםהנדרשים)לדוגמאהצהרתמנהל(ויצרףאת

לפניה.

סלהיכנבשערתוכלולראותאתתאריכידיווחמצבתתלמידיםוסטטוסהדיווחלמשרד)ללאצורך

קישורלהפקתדוחשגוייםחדשלכםשגוייםתקבלוהתראהבשערעם(.במידהוישומשלוחיתלמנב"ס

ומשופר.



קריטייםתלמטהמצבתלצורךטיפולבשגוייםבחלקשלפניותובקשותתוכלולפתוחפנייהמקוונ

הודעותוהתראותבנוסףתקבלו)כפולים,חסריתעודתזהותוכדומה(ולראותאתסטטוסהפנייה.

הספרהשתנה.בנושאיםרלוונטייםלביתספרכםלמשלעדכוניםכשתקןבית

חשובלהדגישכיאתהדיווחשלמצבתהתלמידיםתמשיכולבצעבמנב"ס.



קישורהנמצאבצדשמאלבחלק:הכניסהלפורטל"שער"היאדרךהאתרהראשישלמשרדהחינוך,

/http://shr.education.gov.il/ShrNet"הדרךהקצרהל...".אובאמצעותכניסהלכתובת:

הכניסההיאבהזדהותאישיתעםשםהמשתמשוהסיסמהשלבעליהתפקידיםבבית

.הספר

כנסלחלק:"ניהולפניותובקשות"ושםלפתוחאתיבדףהביתשלמערכתשער,ישלה

הפניה.

מינהלתיישומיםמתוקשביםשאלותלגביתהליךפתיחתפניה/סריקה,ניתןלפנותל

.10-2112211בטלפון:
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 לשנה"ל תשע"ז התווספו שגיאות קריטיות כדלהלן:לתשומת לבכם 

 

מצבת מדיווח כתוצאה קריטיות, כשגיאות יופיעו להלן שיפורטו השגיאות תשע"ז משנה"ל החל

שגיאות תחזיר תלמידים מערכת למשרד, הפירוטתלמידים להלן הספר,. לבתי חדשות, קריטיות

וההסברלאופןהטיפולבשגיאותאלו:



תלמידשוההבחו"ל:כאשרביתהספרמדווחשיבוץלתלמידשעלפירישומימשרדהפנים–581שגיאה 

עלההורהלגשתלמשרדהפניםולהסדירתאריךכניסה והרישוםאינומעודכן. התלמידשוההבחו"ל,

פול,עלביתהספרלשלוחממשקחדש.לאחרהטילארץ.

אםוהתלמידאכןשוההבחו"לישלהעזיבאתהתלמידממצבתתלמידיםולשלוחממשקמעודכן.



רצףלימודים/גילתלמידיםחורגלכיתה:כאשרביתספרמדווחשיבוץלתלמיד–589-ו 582שגיאות 

ל מתאים אינו שגילו או רציף, לא לימודים רצף אלהעם תלמידים תפלוט תלמידים מערכת שכבה,

עליכםלבדוקאתשיבוץהתלמיד,אםאכןהשיבוץאינוטופסכשגוייםותשלחבמשלוחיתלביתהספר,

עליכם  מבחינתכם, תקין השיבוץ אם חדש. ממשק ולשלוח המתאימה לכיתה אותו לשבץ יש תקין,

,להחתיםאתמנהלביתהספרואתהמפקחלהדפיסאתהטופס,לסמןאתהעמודה"מאושרלקליטה"

ולשלוחאתהטופסבעזרתמערכתהפניות,כפישיפורטמטה.

מתייחסת–517שגיאה  זו שגיאה למצבת: לדיווח משבצת במערכת שיבוץ נתוני בין התאמה אין

לתלמידיחנ"מששובצובמערכתמשבצתבביתספרלחנ"מ/כיתתחנ"מ.תלמידיםאלהדווחוע"יביה"ס

למטהמצבתהתלמידיםבחינוךרגילאובמוסדשאינותואםאתהמשבצתאוסוגכיתהשאינהתואמת

אתהמשבצתאודיווחבשכבהשאינהתואמתאתהמשבצת)קיימתחוסרהתאמהביןמשבצתלדיווח

יכול )מנהל משבצת במערכת לשיבוץ בהתאם חנ"מ תלמידי על ולדווח להקפיד יש תלמידים(. מצבת

בחינוךלראו ללמוד בחר והתלמיד אם "מנבסנט"(. מערכת באמצעות במשבצת הילדים שיבוץ את ת

לשלוח הספר בית על הטיפול, לאחר מהמשבצת. להסירו מנת החנ"מעל על ישלדווחלמפקח הרגיל

ממשקחדש

משרד–583שגיאה  של במוסד כלומד מדווח תלמיד כאשר הכלכלה: במשרד כלומד מדווח תלמיד

כלהוגםבמוסדשלמשרדהחינוך,התלמידיצאשגוי.אםהתלמידאכןלומדרקבביתספרךהנךהכל

כיהתלמידנוכחבביתספרך.לאחרקבלתההצהרה למטהמצבתתלמידים, מתבקשלהעבירהצהרה,

התלמידישויךלביתספרך.
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-מערכת התקנט.6

         http://hinuch.education.gov.il/TekenNet/Welcome.aspx


פתוחהושקופהומאפשרתלכםבכלרגענתוןלבדוקולבצעאתהפעולותכדלהלן:



ןסימולציהככליעבודהלחישובבאתר"תקנט"מופיעמחשבו- מחשבון סימולציה לחישוב התקןא. 

התקןעבורמנהליבתיה"ס.עלהמנהללתכנןאתחישובהתקןבזהירות,תוךלקיחתמקדמיבטחון
בתכנוןתחזיתהתלמידים.

ישלהקפידלאלשבץמחנכיםבכיתותשמספרהתלמידיםבהםהואגבולי.במקריםבהםשובץמחנך
גבולית תתאפשרבכיתה הכיתה פתיחת המנהל. על מוטלת האחריות תקנית, אינה  בפועל אשר

באישורהפיקוחורקלאחרשנמצאכימצבתהתלמידיםיציבהואיןעזיבות.

מצבת– הצהרת מנהלב.   שדווחהלמטה )כפי לראותאתהצהרתהמנהלהמעודכנתב"תקנט" ניתן

תלמידים(.


- רכת משכית שיבוץחישוב התקן במעג.              הבסיסיףמצבתתלמידים,חישובהתקןעדלמועדאיסו
שיבוץ"מבוססעלהעלאהבשנה,בתוספתאומדןשלגידולטבעי.-היסודישיופיע"במשכית

כךגםחישובהתקן מספרהתלמידיםישתנהבהתאםלנתוניםשיקלטו, עםתחילתאיסוףהמצבת,
יתבססעלנתוניםאלו.יעודכןו


במצבתד.               תקינים תלמידים קליטת אחר מעקב לבצע נתון רגע בכל ניתן מצבת מקליטת החל

התלמידים.כליזהיאפשרלכםלבצעבדיקהשלמספרהתלמידיםהנמצאיםבפועלבביתהספרלעומת
דיםקלוטיםתקיניםבביתהספר.תלמי




  לתלמידים עולים ולתלמידים תושבים חוזריםשעות .       7
 

שעותלתלמידיםעוליםהינןשעותתקןנוספות.
.התלמידיםונםבמצבתהקצאתהשעותעבורתלמידיםעוליםנעשיתבאופןאוטומטי,לאחרעדכ


 הקצאת שעות להוראת עברית כשפה שנייה לתלמידים עולים חדשים   7.9

השעותנועדומשרדהחינוךמקצה תאריךעלייתם. הספרשעותעבורתלמידיםעוליםעלפי לבתי
ואין לנצלן למטרות אחרות.להקנייתהשפההעבריתולתגבורלימודילתלמידיםעולים

להלן הנחיות מנהליות בנושא אופן ניצול השעות המוקצות לתלמידים עולים:
אתהשפהלהוראתהתלמידיםהעולים.מנהלביתהספרימנהמורהבעל/תמיומנותבתחוםהור
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לחלקאתהשעותביןמספרמוריםלאו,ראוילהקצותאתהשעותלמורהאחדאושנייםלכלהיותר
גדוליותר.

מהלהוראהבשעותאלה.איןלמנותבעליתפקידיםכמומנהל,סגןמנהל,רכזשכבהוכדו

יוודאשלכלתלמיד שיעוריםקבועיםבמערכתהשעותלשםרכישתהשפהמנהלביתהספר שובצו
ושהוכנהלותכניתעבודהאישית.חשובלהקפידעלכךשהתלמידיםלאיצאומשיעוריםשבהםהם

יכוליםלהשתלב,כמוספורט,אנגליתוכדומה.

העולים לתלמידים מיועדות ,השעות הן במלואן. להן מיועדותאינןהזכאים ואינן רוחב שעות
הקבצות,לפיצולכיתהאולמילוימקוםמורהחסר.ל

בלימודיםבעזרת התקדמותו אחר מעקב ועל העולה התלמיד ליווי על יהיהאחראי הכיתה מחנך
."תיקתלמידעולה"

ישלשלוחלמפקח/מרכזקליטתתלמידיםעוליםבמחוזאתמערכתהשעות,אתתכניתהעבודהשל
אות המלמד המורה שם ואת תלמיד רשימתכל קליטת ו. על האחראים והמרכזים המפקחים

.יםעוליםבמחוזותמצויהבנספחב'תלמיד

 בחינוך היסודי  7.2

 תקצובהשעותלפיהטבלהבנספחא'.–0.0.7100למישעלהמאתיופיהלאחר
 תקצובהשעותלפיהטבלהבנספחא'.–0.0.7105למישעלהמשארהמדינותלאחר 

 ור השפה והשלמת פערים במקצועות הלימוד לתלמידים עולים ותיקים יפש         

 עולים תלמידים אשר את סיימו ועברותהליך הבסיס ברמת שנייה כשפה העברית השפה רכישת
עדייןזקוקיםפעמיםרבותלתגבורולהעשרתהשפהוכןלהשלמתפערים,בהצלחהאתמבדקיהמדף

במקצועותהליבה.

זכאיםלהקצאתשעותבהתאםלקריטריוניםהאלה:לשםכךהתלמידים

.לתלמידשעותשבועיות1.5יוקצו00.07.7107ועד0.0.7112-מלמי שעלה מאתיופיה

 
 תלמידים תושבים חוזרים    7.3         

א. לפחות בחו"ל ששהה היסודי בחינוך חוזר תושב תלמיד 3כל ורצופות מלאות ושב,שנים
הת לאחר לישראל 0.0.7102אריך של, להקצאה לשיפור0זכאי אחת ייחודית שבועית שעה

העבריתוהשלמתפעריםבמקצועותהלימוד.

ב. יבקשאתהשעותעבורהתלמידיםהתושבים ביתהספר החוזריםוישלחלמפקחי/מרכזימנהל
על המעיד הנוסע פרטי טופס את במחוזות עולים תלמידים בהתקליטת בחו"ל אםשהייתם

להגדרתתלמידתושבחוזר.
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ויאשרובדקואתטופספרטיהנוסעיהמפקחיםוהמרכזיםשלקליטתתלמידיםעוליםבמחוזותי.ג
אתהקצאתהשעותלאחרקבלתמערכתהשעותשלהתלמידממנהלביתהספר.

מתחוםהוראתהשפהאוממקצועותהמוריםהמלמדיםאתהתלמידיםהתושביםהחוזריםיהיו.ד
הלימודשבהםהתלמידמקבלתגבור.

השעות.ה מסל לצורך בהתאם התלמידים לתגבור שעות שיתווספו יוודא הספר בית מנהל
הפרטניות.

תיקובאחרהתקדמותםבלימודיםשלהתלמידיםהתושביםהחוזריםבעזרתקמחנךהכיתהיע      .ו
אגףבכתובתזו:תושבחוזרהמצויבאתרה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-

htm2.-7-1-11-2016-7/HodaotVmeyda/H


וכן,רשימתמפקחיומרכזיקליטתתלמידיםעוליםבמחוזותבאתרזה,יתעדכנו
התוכניותהמוצעותע"יאגףקליטתתלמידיםעולים.




מאגר מחוזי.8 


יוקצהבהיקףשל עלפימספרהכיתותבפ1.05המאגרהמחוזי נכוןש"שלכיתה, ועל)מצבתתלמידים(
.7102מאילחודש

 לפתרון מיועדת המחוזי למאגר שניתנת השעות המחוזותכלתוספת מנהלי על כאשר במחוז, הבעיות
מוטלתהחובהלפתורקודםאתכלהבעיותהפרופסיונליותבמחוז.




 שיבוץ תלמידים עפ"י אזורי רישום.      1


.0.01-05תשע"ו/בחוזרמנכ"לתיהספרירשמולביתספרםתלמידיםעפ"יההנחיותשפורסמומנהליב


תקנים לאיקבלו תלמידיםשאינםגריםבאזורהרישוםללאהאישוריםהמתאימים, ספרשיקלטו בתי
והוצאותנלוותבגיןתלמידיםאלה.


ה על מנהל בית הספר ועל המפקח הכולל המופקד על המוסד האחריות הישירה למילוי ההוראות חל            

 החינוכי.


יכיתיבימנהל התשנוהספר הלימודים לשנת והתלמידים הכיתות תחזית זע"את הצורך במידת הם.
המקומית,במפקחעלביתהספרובמנהלהמחלקהלתקןבמחוז.ברשותהחינוךבמחלקתהחינוךוייעזר

יבתיהספרלשמורעלמסגרתתקןהמתוקצבתשכן,אישמירהמשמעותהחריגהמתקציבבאחריותמנהל
המדינה.
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כנןלתיםהמנהללרשותו.באחריותמנהלביתספראתתקןהשעותהעומדכללאחרהכנתהתחזיתיחשב

 שיבוץ באת והתלמידים כיתות קביעת המורים שהמלמדים בסיס על לבית15%ל המגיעות מהשעות
.נהכוהספר,עלפיהתחזיתשה


 ביתהספראחראי זע"התשלהכנתתחזיתהכיתותוהתלמידיםלשנתהלימודיםאחריות אישיתמנהל

ולמניעתחריגהבניצולשעותהתקן.


 שעות הלימוד     .91


הכוללתתאפשרלקייםאתמתכונתשעותההוראהלוודאשמכסתהשעותמנהליבתיהספרמתבקשים
באתרשכתובתו:.שפורסמוב"מתנ"ה"שנקבעהבהנחיות



atana/matana_tashaz.htmhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/m


תהיינה"שעותאורך" הבסיסי, לתקן ישלוודאשהשעותשהוקצו כן יתרתהשעותיכולותלשמשכמו ,
כ"שעותרוחב".איןלהמירשעותהוראהלשעותאחרותכמולשעותתפקידאושעותלתכניותתוספתיות

 שעות התקן מיועדות למטרתן המוגדרת בלבד.אחרות.


שליוםהלימודיםלפימספרשעותהאורךהניתנותבאותויוםלתלמידמבוססתעלהתחלתשעת הסיום           
.כלשינויבשעתההתחלהמחייבהתאמתשעתהסיום.10:11יוםהלימודיםבשעה


מערכתהחינוך!בשעת אפס בכלללמדאין עפ"יהנחייתהנהלתהמשרד
שבוע.שעותבאחדמימיה1אפשרותללמדגםהמותרת-ימיםבשבוע5ומדיםהלפרסבבתי



  סלים מרכזיים.    99


.אגףאמח"יהעבירלרפרנטיםעלהסליםהמרכזייםאתהמכסההעומדתלרשותם,בכלנושא99.9             


ות,אשריקצושעותאלהלבתיהספר.אגףאמח"ייקצהאתהשעותלמחוז99.2             


99.3              ודרכיקריטריוניםהחלוקתהשעותתוגשעלידיהרפרנטיםבצירוףנספחהמפרטאתהמטרות,
השעותהמחולקותעלידו.שלהבקרה



99.4                עלחלוקתהשעותבדרך לאלהודיע נתבקשו עלמנתהרפרנטיםהממוניםעלהנושאים, אחרת,
.לפהלמנועהתחייבויותכתוצאהממסירתהודעהבע



"תקנט".–מנהליבתיה"סאינםרשאיםלהפעילאתהשעות,כלעודלאעודכנוהנתוניםבמערכת99.5             
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)יופעלוכשעותאורךבלבד(במשךיוםיניםמחוננים,מצטילהלןהנושאיםהנכלליםבקטגוריהזו:99.1             
.חמ"דשעותובתי"סניסויים,שעותרווחה,הלימודים


בלבד,בתיספרשנכנסולרפורמה"אופקחדש"יוכלולהשתמשבשעותהסליםהמרכזיים,כשעותהוראה

.איןלהקצותמסליםאלולשעותתפקיד



שעות לתלמידים חולים.92

עלידיהמחוזאיןלהפעילניתנותע"ימוריביה"סלילדיםחוליםשאושרהלהםתוספתשעותפרטנית
שעותאלהבביתהתלמידאובבתיחוליםלילדיםמאושפזים.

 


   שעות טיפוח.    93

במערכת דיפרנציאלי תקצוב מודל גובש ותלמיד, תלמיד לכל הזדמנויות שוויון לקדם החינוךבמטרה
היסודי.המודלמגדירסלבסיסשוויוניואחידלכלכיתהועלגביותקצובנוסףלפיצרכיושלכלתלמיד

בהתאםלמדדהטיפוח.

כיתה דרגת לכל והמתוקצבות המחייבות הבסיס תקן שעות ונקבעו לכולם, זהה הבסיס תקן משמע,
(.000עמ':משאביםד)כמופיעבמתנ"הבפרק

גריעהשלשעותבהתאמהלמודלהתקצובהדיפרנציאלי.-האחריםשלביה"סיחולשינויבחלקמהסלים
כלכלישלביה"ס.-ותוספתתבואלידיביטויבהגדלתהיקףשעותהטיפוחבהתאמהלמצבהחברתי

 של בשיעור תשע"ה הלימודים בשנת החל החדש התקצוב מודל שעות01%יישום של השינוי מסך
.55%ובתשע"זיעמודעל00%,ועמדבשנתתשע"ועלשיעורשלההוראהלביתהספר

היישוםיתפרסעלפניחמששנים)יישוםמלאבשנתהלימודיםתשע"ט(.

ביה"ס.עשירוניממוצעהינוהמוסדשלהטיפוחמדד תלמידי כל של לכלאחידהינוהמדדהטיפוח
.המגזרים

,71%,פריפריאלית71%לנפש,הכנסות31%(ביותרילהמשכ)הורים:השכלתמדד הטיפוח מרכיבי להלן
.71%מצוקהארץ/לידהארץ

שעותתוקצינה,הקריטריוניםפיעלזכאיםיהיוואשרז"בתשעלהיפתחהמתוכננים,חדשיםספרלבתיא.
.שייכיםהםאליההרשותשלהמדדלממוצעבהתאםהראשונהבשנהטיפוח

הווב. ידי על גובשו אלו, הטיפוחהנחיות לסל לקבועועדה ,נועדו היתר, בין מנחים ברוריםוקווים
החינוך.למדיניותהטיפוחשלמשרדלימהלהפעלתשעותהסלעלידיהמחוזותועלידיבתיהספר,בה
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 :הטיפוח סלהקצאת שעות   93.9

 עלפישלושהפרמטרים:תהקצאתהשעותלבתיהספרנקבע

הטיפוח א. מדד קריטריוניםמארבעהמורכב, הוריםהשכלת: לנפשהכנסה, פריפריאליות,  ארץארץ, לידה/
.מצוקה

מספרהתלמידיםהלומדיםבכלכיתהושכבתגיל.-הספר-גודל ביתב. 

.שיעור בתי הספר הזכאים למשאבי טיפוחג. 

  :היעד אוכלוסיית
ובהסתגלותםבלימודיהםהמתקשיםאו/ולויהג/סמויהלנשירהבסיכוןהנמצאיםמאתגריםתלמידיםקידום

  .ספריתהביתלמערכת
 
 :הבאיםהדגשיםפיעלהעבודהאתלמקדס"לבתיהיסייעוהטיפוחשעות: הטיפוח שעות ייעוד 

 
 מעניםלתלמידיםבסיכון,מניעתנשירהוחיזוקההתמדה)ניתןלהיעזרבמפקחיילדיםונוערבסיכון

 במחוזות(

 שעהשבועית0במפתחשלייםלתלמידיםולמוריםבאמצעותהרחבתשעותהיועץהחינוכימיסודמעניםרגש
 לכלכיתה

 חברתי,–פרטנייםוקבוצתייםלצורךקידוםהישגיםבתחומיהליבהותפקודילומדושיחרגשימעניםמתן
 ומה.באמצעותפיצולכיתות,הוראהבקבוצותקטנותאוהוראהבמודלשלשנימוריםבכיתהוכד

 

 
 :על מיוחד דגש יושם, לעיל למפורט בנוסף, , הבדואי, הדרוזי והצ'רקסיהערבי בחינוך

 אנגלית,והדיבורההאזנהמיומנויותחיזוקעלבדגשערביתלדובריעברית,ערבית-יסודמיומנויותחיזוק
 .ומתמטיקה

 .הערבי()במגזרש"ש7של,בהיקף'ב-'אהעבריתתופעלבכיתותבשפהטעימותתכנית

 שעותשבועיות)במגזרהערבי(.5בהיקףשל,'ו-'גתופעלבכיתותהרצף"עלעברית"תכנית 
 תכניותהעשרהבתחומיאמנויות. 

 פורמאליבלתיחינוך


 עבודה לשימוש בשעות הטיפוחתכנית  . 93.4

תמשאביםשלביתייעודיתלשימושבשעותהטיפוחהמתווספות,תוגשכחלקמתכניתהעבודההמקושרתכנית
הספר,ותאושרעלידיהוועדההמלווההביתספרית.

מספר של במודל ולעבודה קטנות בקבוצות להוראה הלימודים, יום להארכת הטיפוח בשעות להשתמש ניתן
מוריםבכיתה.
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לקבלת סיוע והדרכה מומלץ לפנות  ,הספרביתשלהייחודייםהצרכיםאתהתואמיםמעניםלבנותמנתעל
(, מדריכות ההכלה 93.7(, ממונה שח"ר במחוז )93.1מהגורמים הבאים: המפקח הכולל, ממונה מרום במחוז )

. 93.5תפני"ת" ב התוכניות שהמשרד מפעיל והמפורסם במאגר להיעזר רצוי  , מפקחות על היעוץ.(93.8במחוז )
סל הטיפוח: שעות  מעקב אחר אפקטיביות

.התלמידיםהתקדמותביצועתכניתהעבודהומתועדאחרשוטףומעקברינהלביתהספא.  

אתוצוותויבחנומחדשהספרביתמנהל,ביותשלשעותאלהאפקטיהשישצורךבשיפורבמידהב.
..המפקחהכוללאותה,תוךהיוועצותעםישנוהצורךורכיביהובמידתהתכנית


 במחוזות: מרוםממונות להלן רשימת  93.1
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ממונה תקצוב  מחוז
 טלפון דוא"ל דיפרנציאלי 

מטה
 עובדיהסימהגב'
פורצנל

simaov@education.gov.il 
050-6232826 

 050-6238522erellaas@education.gov.ilגב'אראלהאשכנזיצפון

 050-9922373  tmirabe@education.gov.ilארי-גב'תמירהבןירושלים

 050-6232705sigalitco@education.gov.ilגב'סיגליתכהןחיפה

קאמיכהןגב'מרכז
kamyco@education.gov.il 

 

157-2102105

rachelico@education.gov.il 050-6283032סמסון-גב'רחליכהןת"א

157-7225202ronitgr@education.gov.ilגב'רוניתגרינגולדדרום

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
mailto:simaov@education.gov.il
mailto:simaov@education.gov.il
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 :במחוזות חינוך ילדים ונוער בסיכון-אגף א' ממוני רשימת להלן 93.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ודיפרנציאלי הכלה מדריכותלהלן רשימת  8.39
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 בסיכון 
 טלפון

17-5210202עינתבןעמרםגב'מטה

13-2511031בוריסברודסקימר'צפון

17-5210500שלוםמוחה'מרירושלים

13-0207203גב'לאהווגסטףחיפה

10-2012571גב'אסתייוסףמרכז

10-2012030איריסאביובציגלגב'ת"א

10-2720753גב'זיוהבןאטבדרום

טלפוןכלהמנחההמחוז

1532055022מוריהטלמורמטה

1570212021מלכהסימןטובמטה

1512027270גב'עליזהשפירוצפון

1512020001גב'עידיתהוכנברגירושלים/מנח"י

1533310003גב'נרקיסשורחיפה

1577170255גב'מיכלפרנקלת"א

1570212021גב'יעלגודלדרום

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
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 :במחוזות להלן רשימת מפקחי אגף שח"ר המטפלים בסלי הטיפוח
 

 

 

 

 

 

 

 

 



בקרת ניצול התקן .95


משרדהחינוךיפעילגםהשנהמערךבקרהנרחב,עלמנתלהבטיחאתניצולתקןהשעות
נן.בהתאםליעדיוהמקורייםולוודאמילויההוראותככתבןוכלשו

בתהליךהבקרהייבדקרישוםהשעותהשונותבמערכתהשעות,כפישפורטובחוזרזה.
נושאנמצאבתקנטבלשוניתחוזרים.מכתבב


,בכבוד רב                 


אריאללוי

יומנהלהמינהלהפדגוגבכירמנכ"ל
 

גב'מיכלכהן,מנכ"ליתהמשרד העתק:
גב'עיריתבירן,סגניתפדגוגיתמנהלתהמינהלהפדגוגי
,מנהלתאגףא'חינוךיסודיאתיסאסיגב'
אמח"ימרמנחםמזרחי,מנהלאגףא' 
גב'מאיהשריר,מנהלתאגףקליטתתלמידיםעולים              
חינוךילדיםונוערבסיכוןא'מרסערהראל,מנהלאגף

,מנהלתמינהלתניהולעצמיודיפרנציאלירחלאלנירגב'
פדגוגיתקצובדיפרנציאלימנהלתתכניתהליוויהגב'סימהעובדיהפורצנל,
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 מחוז
ממונה חינוך ילדים ונוער 

 בסיכון 
 טלפון

17-5210202עינתבןעמרםמטה

13-2511031מרבוריסברודסקיצפון

17-5210500מרשלוםמוחהירושלים

13-0207203גב'לאהווגסטףחיפה

10-2012571'אסתייוסףגבמרכז

10-2012030איריסאביובציגלגב'ת"א

10-2720753גב'זיוהבןאטבדרום

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
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 : מפתח להקצאת השעות לתלמידים עוליםא' נספח 
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 מספר השעות מספר התלמידים העולים

 20–0
 011–3

 0503–01
 7101–05
 7173–71
 0771–75
 0301–01
 0233–31
 0031–35
 3153–51
 3751–55
 3523–21
 5121–25
 5023–21
 5521–25
 2103–01
 2001–05
 2213–11
 2111–15
 20013–011
 22011–015
 01003–001
 00001–005
 02073–071
 11071–075
 10003–001
 12001–005
 011033–031
 010031–035
 012053–051
 001051–055
 000023–021
 002021–025
 071023–021
 070021–025
 072003–001
 001001–005
 000013–011
 002011–015

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
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 דוגמא )לא לשימוש(
 

 מנהל בית הספר אל:

      שם המוסד:

      סמל המוסד:

      שלב חינוך:

      כתובת:

      טלפון:

 מטה מצבת תלמידים ת:מא
 

 גיל התלמיד חורג לשכבה – 185רצף לימודים,  - 185שגיאות:   הנדון:
             

דווחו למצבת  להלן שמות התלמידים אשר מופיעים בשגיאות הנ"ל. אנא בדוק שהתלמידים השגויים

 -בכיתה המתאימה

 

מתאימה ולאחר מכן העבר אם מדובר בטעות דיווח, אנא תקן הדיווח ושבץ את התלמיד בכיתה ה .1

מצבת מתוקנת למטה מצבת תלמידים. בנוסף הקף בעיגול  "טעות בדיווח " ולסרוק ל"פורטל שער"   

 )רק במקרה בו יש דיווח תקין לתלמידים אחרים(.

 

אם הדיווח תקין, יש  להקיף בעיגול " מאושר לקליטה"  להחתים את מפקח בית הספר ומנהל בית  .2

 שער"  . הספר ולסרוק ל"פורטל

 

 יש לשלוח הצהרה זו רק לאחר אישור מפקח בית הספר.
 

                       כיתה סוג השגיאה     שם התלמיד              מס' ת"ז                 

 מקבילה                             

 

 עות בדיווחמאושר לקליטה/ט     ____________      __________   __________ __________

 מאושר לקליטה/טעות בדיווח    ____________       __________   __________   _________

 מאושר לקליטה/טעות בדיווח    ____________      __________   __________   _________

 

     __חתימה:       שם מנהל בית הספר:     תאריך: 

 ____________מס' ת"ז 

 חתימה:      שם מפקח בית הספר:     תאריך: 

 

    מס' ת"ז:      


