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 אייר תשע"ו בכ"

 15409363מס' סימוכין: 
 
 

  לכבוד  
 מנהלי החטיבות העליונות

 הבעלויות על בתיה"ס בחטיבה העליונה
 

 שלום רב,
 
 

 זשכר הלימוד )שכ"ל( בחטיבה העליונה לשנת הלימודים תשע"הנדון:  
            

בחוזר זה יפורטו  ,וד בחטיבה העליונה לשנת הלימודיםשכר הלימ מידי שנה אנו מגישים לכם את חוזרכ
באשר לתקן הש"ש לתלמיד בתקצוב שכר הלימוד )שכ"ל( בחטיבה העליונה לשנת הלימודים  ההבהרות

 .זתשע"
 

 .ויהיה ללא שינוי ביחס לשנה"ל תשע" זמפתח תקן הש"ש לתלמיד בשכ"ל בשנה"ל תשע"כי  יודגש
 

השינויים בארגון  ה החלנו ביישום התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית.בשנת הלימודים תשע"
י"ב, כלל הכיתות בחטיבה -ו י"א ,בחנות יחולו בשנה"ל תשע"ז על שכבות י'יהלימודים ומבנה הה

 .העליונה
 

בחנות בהתאם למבנה יהמלצת משרד החינוך לפריסת שעות ההוראה בכתה ומועדי ההמצורפת בזאת 
מדת לצד המלצות ארגון הלימודים שכבר פורסמו על ידי האגף לחינוך על יסודי , המלצה זאת עוהחדש

המלצות ארגון הלימודים המוגשות לכם  במסגרת מודל הסינוסים ובמסגרת ההמלצה לארגון הלימודים.
כוללות את מלוא הפריסה התלת שנתית, ולוקחות בחשבון הן את החלוקה המשאבית והן את העומס 

 הלימודי.
 

בהיות שנה"ל תשע"ז שנה שבה אנו כבר נכנסים לישום מלא של תוכנית כי פריסה זו הינה ההמלצה,  יוער
מסתיימת תקופת המעבר ממפתח תקן של תוכנית ישנה למפתח  .ההיבחנות החדשה בכלל שכבות החט"ע

ן התקן של התוכנית החדשה, ומתוך כך עומדת לפני המנהל האפשרות לניוד שעות התקן וניצולם באופ
אך  ,ולציה לצורך השקיפות התקציביתימגמיש. כך שהטבלה המציינת את מפתח התקן לפי כתה היא ס

למנהל נתונה האפשרות לבניית ארגון הלימודים בפריסה אחרת המתאימה יותר לצרכי בית ספרו, 
 בהתאם לכללים.

 
נות מיוצגת ההיבח המלצת פריסת) ות העיוניות ולמגמות הטכנולוגיותלהלן הפריסה המומלצת למגמ

 המלצות לחינוך הממלכתי דתי, החרדי, הערבי , והדרוזי ניתן למצוא באתר .(לחינוך העברי הממלכתי
 האגף לחינוך על יסודי בקישור:

les/HighSchool/prisathibahnut_dash102.pdfhttp://meyda.education.gov.il/fi

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/prisathibahnut_dash102.pdf
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 מגמות עיוניות***  

 כתה י"ב כתה י"א כתה י' 

 מקצוע  הערות

יחידות 
עפ"י חוקת 

 הזכאות
יחידות 

 מתוקצבות

שעות הוראה 
מתוקצבות 

 י"ב -בכתות י'
שעות 

 הוראה
בגרות בית 

 ספרית
שעות 

 הוראה
בגרות 

 חיצונית
בגרות בית 

 ספרית
שעות 

 הוראה
ות בגר

 חיצונית
בגרות בית 

 ספרית

           V 3 V 3 6 2 2 עבריתלשון 
  ספרות

)בחינוך הממ"ד יש להתייחס 
יח"ל  1לסעיף זה כמחולק בין 

יח"ל מחשבת  1-ספרות ו
 V 3 V    3     6 2 2 ישראל(

 
  

 V 3 V  3 6 2 2 תנ"ך
 

        

   V 5 V   5 V 5 15 5 3 מתמטיקה

 יח"ל יבחנו  3 -ברק תלמידים הנבחנים 
זו  הערכהבית ספרית במתמטיקה. בהערכה 
 תתקיים בכתה י'.מומלץ ש

   V   5 V V 5   5 15 5 3 אנגלית

   3     6 2 2 אזרחות
 

3 V  V   

 3 6 2 2 היסטוריה
 

3 V  V         

     V 5 V   5   5 15 5 5 מקצוע בחירה ראשונה

 V V 6     4   5 15 5   מקצוע בחירה שניה

בפני התלמיד עומדת האפשרות לגשת למקצוע 
מורחב שלישי שיכול להיות מקצוע בחירה או 

 הרחבה של מקצוע חובה

               3 3 1   מדעיםמבוא ל
וללא  ללא בגרות חיצונית-פנימי מקצוע 

 הערכה בית ספרית

               2 2  0.67             א+ ב השכלה כלליתמבוא ל
ח"ל כל מקצוע. י 0.33 -פנימיים ותמקצוע 2

 וללא הערכה בית ספרית ללא בגרות חיצונית

       1     1   1 3 1   חינוך

       2     2   2 6 2   חינוך גופני

       2     0.5   6 8.5     נומיה בית ספריתואוט

   0 0 32 0 0 37.5 0 43 112.5   21 סה"כ

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
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ותיטכנולוגמגמות    כתה י"ב ה י"אכת כתה י' 

 מקצוע  הערות

יחידות 
עפ"י חוקת 

 הזכאות
יחידות 

 מתוקצבות

שעות הוראה 
מתוקצבות 

 י"ב -בכתות י'
שעות 
 הוראה

בגרות 
בית 

 ספרית
שעות 
 הוראה

בגרות 
 חיצונית

בגרות בית 
 ספרית

שעות 
 הוראה

בגרות 
 חיצונית

בגרות 
בית 

 ספרית

           V 3 V 3 6 2 2 עברית

 ספרות
יש להתייחס  Sך הממ"בחינו0

ל "יח 1 -לסעיף זה כאל
יחל מחשבת  1ספרות ו
   V V 3    3     6 2 2 ישראל(

         V V 3   3 6 2 2 תנ"ך

   V 5 V   5 V 5 15 5 3 מתמטיקה

בית בהערכה יח"ל יבחנו  3 -רק תלמידים הנבחנים ב
תתקיים מומלץ שזו  הערכה ספרית במתמטיקה. 

 בכתה י'.

   V   5 V V 5   5 15 5 3 אנגלית

     V 3 V   3     6 2 2 אזרחות

           V 3 V 3 6 2 2 היסטוריה

 V   3   V 5   7 15 5 5 מקצוע מדעי*

מדעי והמקצועות: מוביל  בשניבמגמה טכנולוגית 
(. 30%/ 70%תהיה בחינה חיצונית ובית ספרית )

במקצוע ההתמחות תהיה הערכה חיצונית על פרויקט 
 הגמר

תלמיד המרחיב להיבחנות חיצונית את אחד 
ממקצועות החובה )להוציא מתמטיקה ואנגלית( יבחן 

 במקצוע המוביל בהיבחנות פנימית.
שעות תהיה הערכה פנימית בלבד,  90הערכה בגין 

לצורך קבלת תעודת הסמכה מקצועית ולא בחינת 
 V   4    V  6   8 18 5   מקצוע מוביל* בגרות חיצונית. 

   V V 9     7   5 21 5 5 קצוע התמחות*מ

               2 2  0.67             א+ ב השכלה כלליתמבוא ל
יח"ל כל מקצוע. ללא בגרות  0.33 -מקצועות פנימיים 2

 חיצונית.

       1     1   1 3 1   חינוך

       2     2   2 6 2   חינוך גופני

       1.5         4 5.5     נומיה בית ספריתואוט

   0 0 36.5 0 0 46 0 48 130.5     סה"כ

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
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 -הערות
 
של שעות הוראה אלו במקצוע המדעי,  )שעות עיוניות ושעות התנסותיות( החלוקה הפנימית* 

 -במקצוע המוביל ובמקצוע ההתמחות תהיה כדלהלן
 
  הוראה מקצועות במגמה טכנולוגית )ש"ש( 

                     

 כיתה

 

 בחירה

 סה"כ י"ב י"א י'

  התנסותי* עיוני התנסותי* עיוני התנסותי* עיוני

 -בחירה א' 

מקצוע מדעי או  

 מדעי הטכנולוגיה

6 1 4 1 2 1 15 

 –בחירה ב' 

 מקצוע מוביל
6 2 4 2 2 2 18 

 –בחירה ג' 

 מקצוע התמחות
3 2 5 2 4 5 21  

 

 סה"כ

 

 

15 5 13 5 8 8  

20 18 16 54 

 
 ש"ש התנסות בשלוש שנות הלימוד במגמה הטכנולוגית:      18נדרשות   סה"כ  *

 ש"ש. 9  -ש"ש, בחירה ג'  6 -ש"ש, בבחירה ב'  3 –בבחירה א'     
 

 3 -יח"ל במקצוע התנ"ך ו 1בחנות איננה כוללת את התוספת של יפריסת שעות ההוראה והה** 
קת הזכאות, כמפורט בתבחינים בים בכך עפ"י חול במקצוע תושב"ע, לתלמידים המחוייח"

 תלהשלמ ע"בחט ל"בשכ הוראה שעות תקצוב "תוספת -1במסלול  .לתגבור לימודי יהדות

היהדות". תוספת השעות לשכ"ל במקצועות אלו הינה בנוסף על  מדעי בלימודי בגרות לימודי
 המצוין בטבלאות לעיל, כשם שהיה טרום המעבר למבנה החדש. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchEishi/Sargel.h

tm 
 

יח"ל במקצוע העברית  1בחנות איננה כוללת את התוספת של יפריסת שעות ההוראה והה
יהודי, בכיתות י' וי"א בשנה"ל תשע"ו, בהתאם לתוכנית  -)היחידה השלישית( למגזר הלא

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchEishi/Sargel.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchEishi/Sargel.htm


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי                                                                         
 

 
      9100201, ירושלים, 2כתובת: רחוב דבורה הנביאה 

 http://www.education.gov.il, כתובת אתר המשרד: http://www.gov.ilכתובת אתר "שער הממשלה": 
 5 מתוך 5 עמוד

הרפורמה ללמידה משמעותית. תוספת השעות לשכ"ל במקצוע זה הינה בנוסף על המצוין 
 ב'. 4, 21, בסעיף 2014בטבלאות לעיל, כשם שפורסם בחוזר מית"ר לחודש ספטמבר 

http://apps.education.gov.il/mtrnet/chipushozrim.aspx 
 

 
בחנות במגמות העיוניות ומקצועות החובה ניתן ילשאלות בנושא פריסת שעות ההוראה והה

  -האגף לחינוך על יסודי בטלפוןהגב' דסי בארי מנהלת  לפנות אל 

 .  dasibe@education.gov.il -או במייל 5603259-02, 6282328-050
 
 

בחנות במגמות הטכנולוגיות ניתן לפנות אל מר ילשאלות בנושא פריסת שעות ההוראה והה
 , 03-6896809 -גרשון כהן, מנהל אגף טכנולוגיה במינהל למדע וטכנולוגיה,  בטלפון

 .gershonco@education.gov.il -או במייל 6282121-050
                                                                                                 

                 
 
 

 ה, כ ר ב ב                                                                                                           
  

  
 אריאל לוי                                                                                                                  

                                                                                 
 

 העתק: 
 בנט, שר החינוך חה"כ נפתלי

 מנכ"לית משרד החינוךגב' מיכל כהן, 
              ית משרד החינוךגב' גילה נגר, משנה למנכ"ל

 מר משה שגיא, סמנכ"ל ומנהל המינהל לכלכלה ותקציבים
 , חשב המשרדמר יוסי שטראוס
 , יו"ר המזכירות הפדגוגיתמר משה וינשטוק

 תיקשוב ומערכות מידעל עופר רימון, מנהל מינה ד"ר
 מנהלי המחוזות

 יסודי-חינוך על א' אגף, מנהלת גב' דסי בארי
 מר גרשון כהן, מנהל אגף טכנולוגיה

 חשב המינהל לחינוך התיישבותי מר יוחנן שליין,
 מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

 יו"ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך מר אבי קמינסקי,

 
 

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
http://apps.education.gov.il/mtrnet/chipushozrim.aspx
http://apps.education.gov.il/mtrnet/chipushozrim.aspx
mailto:dasibe@education.gov.il
mailto:gershonco@education.gov.il

