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 "ד סיון תשע"וכ , ירושלים
6302יוני03




HOZ/3030/02:אסמכתא
שנתיים-מנהליבתי"סשש אל:
מנהליחטיבותהביניים
 נהלימחלקותהחינוךברשויותהמקומיותמ
 מנהליהמחוזות
המפקחיםהכולליםבמחוזות

                                                                                                  

 
ע"זהתש תקן השעות בחטיבות הביניים בשנת הלימודים 

 בחינוך הרגיל
 

כללי .9
הלימודיםובעמידהבהמצורפותההנחיותמטרת המנהליםוהמוריםבארגון לסייעבידי מסגרתלהלן

.)איןלחרוגמתקןהשעותהמוקצותלביה"ס(לרשותביה"סתתקןהשעותהעומד


ישלהבטיחקיומושלסדרהעדיפותהבא:בביתהספרבחלוקההפנימיתשלשעותהתקן


והמחויבותהפרופסיונאליתאליהם.שיבוץהמוריםהקבועיםעלפיהיקףעבודתם 9.9


ולפילהוראתמקצועותהליבה.,עפ"יהמסגרתהמחייבתאורךלכיתההשעותכלהקצאת 9.2
הנהליםהמופיעיםבמתנ"ה.



ייבים.בהתאםלהנחיותמתנ"השמירהעלמסגרתהשעותהמוקצותושיבוץעלפיהכלליםהמח9.3
.תשע"ז



רבותישראל"ת-לתוכנית"מורשתחנורמטיביתבשכבותז,תלכיתהושבועיותשע6הקצאת9.4 
(,בחטיבתהבינייםבחינוךהממלכתיבמגזרהיהודי.26)ייעוד

          

(.75שעותשבועיותלכלכיתהבשכבהט'עבורלימודהמקצוע"אזרחות")ייעוד6הקצאה 9.5
 


         קרוןשיוויןהזדמנותהדיפרנציאליתאשרהחלהבשנה"לתשע"המבוססתעלעיהתקצובכניתמתווהת.2

לצורךכךהוגדלהמכסתשעותהטיפוחתוךמתןדגשלתוספתתלמידותלמידבמערכתהחינוך.לכל              
שעותהטיפוחלעשירוניםהגבוהים.

שנתהלימודיםתוספותאלהיינתנובאופןהדרגתיעדליישוםמלאשלהתוכניתהדיפרנציאליתב
התשע"ט.


(מדעים69(מתמטיקה)36(תיגבורלימודים)32(ייעודים:שפתאם)00מקור:)-שיפור הישגים   2.9              

ובייעודיםהמפורטים,לשנה"לבשנה"לתשע"ההוקצושעותבמקורזה–(76(מיצויומצוינות)52)
שהיונהוגיםהתקצוב)בסיסהחישוביהיהעלפיכללישלשעותשיפורהישגים77%יוקצותשע"ז

 תשע"ה( בשנה"ל )השעות השגים שיפור במקור: )00יוקצו ייעוד: חינוכיות.36( יוזמות ניצול(
השעותהצבועותלתוכניותשיפורהישגיםעלפיהנחיותהאגףלחינוךעליסודיולפיהנחיותמתנ"ה





06מתוך9עמוד



http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי
 

 
  12 - 5114135פקס:      12 - 5114193094095טלפון:     1911219, ירושלים, 2כתובת: רחוב דבורה הנביאה 
 http://www.education.gov.il, כתובת אתר המשרד: http://www.gov.ilכתובת אתר "שער הממשלה": 

 




ש"שלכלכיתהנורמטיבית.0.6יוקצוז(בתשע"25)ייעוד:חמ"ד(10ור שעות ממ"ד )ממק  2.2
 ש"שלכיתהנורמטיבית.0בסוףהדרך,בשנה"לתשע"טההקצאהבנושאזהתהיה       

 הקצאת שעות התקן למקצועות הלימוד תעשה בהתאמה להנחיות הקצאת התקן במתנ"ה     2.3

 , בהלימה למגזר וסוג פיקוח כמפורט בהנחיות.תשע"ז                         


 הקצאת שעות תקן .3
 


השעותמספרהספר.יבתימנהלמוטלתעלהתקןשעותהאחריותלתכנוןולדיווחעלניצול3.9
הכיתות תחזית של הנתונים לפי המנהל ע"י יחושב הספר בית לרשות העומדות
המנהל.והתלמידיםשיכין



השעותהבסיסי,תחשיבהתקןלביצועהנדרשיםהניהולייםהכליםניתניםיםבידיהמנהל
.לעולים


התלמידים3.2 מצבת של השוטף העדכון מחייבתהליך , העדכון  הספר. בתי מנהלי משמשאת

ני אחר ולמעקב ילבקרה דות ותלמידים על למסגרותנשירכמידע ולהחזרתם וטיפול ומצע ה
שלהתקן.הסופיתקביעתההקצאהתוךודיותבבתיהספר,לימ


התקן הבסיסי 3.3



הקצאתשעות טבלתההקצאהפיתתבססעל,מהתקןהבסיסילתלמידולכיתתהאםהלימוד,
ממנהשכן–ב'בנספחהמפורטת  לחרוג ואין הטבלהמבוססתעלמסגרתתקציביתמוגדרת

משמעותהחריגההיאחריגהמתקציב.


63עד-איןלהפעילכתותחסרות)כתהחסרה כיתותאלהאינןמתוקצבותולפיכךתלמידים(,
אגףאמח"ילאיקצהשעותלכתהחסרה.



מנהלביתהספרידווחלמנהלהמחוזבאמצעותמנהלמחלקתהתקןבמחוזעלקיומןשלכיתות
והוויס האכלוס אפשרויות את לבדוק כדי האפשר, ככל מוקדם אוותחסרות תלמידים של

.מורים


זו כתה חסרה של  ההפעלתבמידה ואישור לכתה חסרה יינתן  על ידי הנהלת המחוז, 
מתוך המאגר המחוזי. תקצובה ייעשהו

 


 הפחתת גודל כיתה נורמטיבית בשכבה ז', ח',ט' 3.4
 

החלמתש"עשונתההקצאתשעותהתקןלכתהבחט"בבהתאםלמדדגודלכתה,שנקבעבהתאם
בתשע"ו ז', כיתות תחשיב על והשפיע תשע"החודשהמדד, בשנה"ל טיפוחהביתספרי, למדד

.מחדשבשנה"לתשע"טיחושב.המדדובתשע"זיצמחלשכבהט'צמחלכיתותח



06מתוך2עמוד




http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי
 

 
  12 - 5114135פקס:      12 - 5114193094095טלפון:     1911219, ירושלים, 2כתובת: רחוב דבורה הנביאה 
 http://www.education.gov.il, כתובת אתר המשרד: http://www.gov.ilכתובת אתר "שער הממשלה": 

 

ממדד נגזרת הוא הכיתה גודל )מדד ספר בית כיתה גודל מדד פי על הינה נורמטיבית כיתה
הטיפוחשלביה"ס(כמפורטלהלן:







מדד 
גודל 
 כיתה

מספר מירבי 
של תלמידים 

 בכיתה
930
066
030
059
027
072
095
003
066
0603

  
 

 
 3.5 עד תמנה גודל93שכבהאשר מדד )עפ"י התלמידיםבכיתה מספר מעל תלמיד כל תלמידים,

.ש"ש6-כיתהביתסיפרי(נורמטיביתיתוקצבב


ט':-טיביתלשכבהז',ח'ואופןחישובהכיתההנורמ


מספרהתלמידיםבשכבהחלקימספרהתלמידים)לפימדדגודלכיתהשלהמוסדעפ"יהטבלה
25המופיעהלמעלה(.לדוגמא:אםמספרהתלמידיםבשכבההוא ,03–ומדדגודלכיתההינו
הספרבשכבת,לפיכךיהיובבית06לפיהטבלהלמעלהמספרהתלמידיםלכיתהנורמטיביתהינו

25:06=6.36כיתותנורמטיביותלפיהחישוב0גילזו


תלמידים60=0תלמידיםכיתה66=6תלמידיםכיתה66=0כיתה


מספרהתלמידיםהמירבישנקבעלכיתהנורמטיביתעלפימדדגודלהכיתה,יופיעבפרטימוסד
ב"תקנט".



.במידתהצורךזהתשע"אתתחזיתהכיתותוהתלמידיםלשנתהלימודיםנוהספריכיתיבימנהל
ברשותבמחלקתהחינוךוהמחלקהלתקןבמחוז/תעלביתהספרובמנהל/ת,במפקחוייעזרהם

 אי.המקומיתהחינוך שכן, המתוקצבת תקן מסגרת על לשמור הספר בתי מנהלי באחריות
בהמדינה.שמירהמשמעותהחריגהמתקצי



-או נספחיםו)ראמנהלביתספראתתקןהשעותהעומדלרשותוכללאחרהכנתהתחזיתיחשב
.ב( לתיםהמנהלבאחריות שיבוץ את בכנן והתלמידים כיתות שקביעת המורים עלהמלמדים

.נהכומהשעותהמגיעותלביתהספר,עלפיהתחזיתשה67%בסיסשל


להכנתתחזיתהכיתותוהתלמידיםלשנתהלימודיםאישיתאחריות מנהלביתהספראחראי
ולמניעתחריגהבניצולשעותהתקן.התשע"ז
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בשנתהצפוייםאתמספרהתלמידיםוהכיתותיעדכן מנהלביתהספרהחלמהשנהולראשונה 3.1
מספרובנוסףשפהזרהשניהלחט"בבמגזרהיהודי."ה"תקנטבמערכתזהתשע"הלימודים
הכיתותהלומדותשפהזרהשנייהבכלשכבהלאיעלהעלסךכלמספרהכיתותהנורמטיביות
.00.5.02דכוןיתאפשרעדלתאריךהעבאותהשכבה.

תעדכנויועברובאופןאוטומטילמערכתהתקןוהואבסיסלחישובהתקניםעדלמועדהנתוניםש
תלמידים מצבת דיווח המצ"בקליטת בלינק למצוא ניתן  הדיווח לאופן הסבר

il/files/minhelet/Tekenet/Tekenet_Madrich.pdfhttp://meyda.education.gov.



ב יחול המצבת איסוף תחילת המצבתותשע" בסיוון טכ" 5.7.2191-תאריך איסוף במהלך .
שמערכתרתימס האוטומטי למסמך )בנוסף ידם על חתומה מעודכנת מנהל/ת הצהרת גם

 .בלבדהמנב"סמנפיקה(תועברלמטהמצבתתלמידים


שנת פתיחת בעם התלמידים,ותשע"כ"ח באב בספטמבר9-הלימודים כל קבלת ואחרי
התלמידים מספר על המבוסס עדכון תלמידים מצבת למטה ביה"ס מנהלי ישלחו ללימודים,

הנוכחיםבפועלבביה"ס.


לבדיקות בסיס תהווה והיא התקנט, במערכת המעודכנת המנהל הצהרת את לראות ניתן
קןבמחוז.ובקרותשיערכוע"יאגףת



תיבימנהל כאמור,משייהספר כו, באופן שינוייםשוטףלדווח למטהעל התלמידים במספר
התלמידים ו בלבדמצבת באחריותם שלא חריגהלוודא הבסיסינעשתה התקן שעות ממכסת

המגיעהלביה"סעלפיטבלתההקצאה.


 שעות הלימוד 3.7


הכוללתתאפשרלקייםאתמתכונתשעותלוודאשמכסתהשעותמנהליבתיהספרמתבקשים
יש לוודא שעות האורך  כמו כ ן ".ההוראהשנקבעהבהנחיותל"ארגוןהלימודיםוחלוקתהשעות

מוקצות קודם כל למילוי שעות האורך, ומנוצלות אך ורק לשעות עם תלמידים על פי הנהלים 
מיועדות למטרתן שעות התקן המפורסמים בהנחיות האגף לחינוך על יסודי ובמתנ"ה. .

 המוגדרת בלבד ועל פי הכללי המפורטים במסמך זה ובמסמך מתנ"ה.
 

az.htmhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/matana/matana_tash



שליוםהלימודיםלפימספרשעותהאורךהניתנותבאותויוםלתלמידמבוססתעלשעת הסיום
.כלשינויבשעתההתחלהמחייבהתאמתשעתהסיום.33:33התחלתיוםהלימודיםבשעה




בתיספרספציפייםמערכתהחינוך!בשעת אפס בכלללמדאין עפ"יהנחייתהנהלתהמשרד
להםאישורללמדבאופןחריגבשעתאפס,מופיעיםבאתרהאגףלחינוךעליסודי.שניתן
אפשרותלהםהוקבלואישורמנהלהמחוז,מותרתימיםבשבוע7המבקשיםללמדפרסבבתי

שבוע.שעותבאחדמימיה6ללמדגם
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 הקצאת סלים ייחודיים .4


 סל הטיפוח 4.9 
 

 יחסישלביתהספרבתקציבהטיפוח)ניקודההקצאה(נקבעעליסודמדדהטיפוחשלחלקוה  
שייהנוממשאביהטיפוחעלפיהחלטותהמשרד.בתיה"סביתהספר,מספרהתלמידיםואחוז


חישובסלהטיפוחמתבצעברמתתלמידים,כךשכלתלמידמקבל"עשירון"ומדדהטיפוחשל

המגזריםההמוסד לכל אחיד הינו המדד הספר. בבית התלמידים עשירוני של הממוצע ינו
ומחושבעבורכולםביחד.

להלןמרכיביהמדד:
93%השכלתהורים)המשכילביותר(
63%הכנסותלנפש
63%פריפריאלית

63%דה/ארץמצוקהארץלי


 להיפתח המתוכננים חדשים, ספר הקריטריונים,בתשע"זלבתי פי על זכאים יהיו ואשר
.השהםשייכיםאלירשותתוקצינהשעותטיפוחבשנההראשונהבהתאםלממוצעהמדדשלה


הפעלתשעותהטיפוחמפורט אופן בתי.0.5במתנ"הבהתאםלקישורהמופיעבסעיף כי יצוין

,הממונההפדגוגיהמחוזילתקצובהדיפרנציאליהספרמחויביםלקבלאתאישורהמפקחהכולל
ספריות.-והממונההמחוזימטעםאגףשח"רלתכניותהטיפוחולשלבןבתכניותהעבודההבית



.63%הספרתעמודעל-מכסתהשעותלהקצאהישירהלבתי


,כפישנקבעועלידילהקצאהיהספרוהודעהעלמכסתהשעותכלמחוזיקבלאתרשימתבת
.,עפ"יהקריטריוניםלמדדהטיפוחהנוגעיםבדבר

 
 תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים:      4.2

 
 :הקצאת שעות  עבור רכישת השפה העברית לתלמידים עולים 4.2.9
 

עבורתלמידיםעוליםעלפיתאריךעלייתם.תקןךמקצהלבתיהספרשעותמשרדהחינו
    ואין לנצלן השעותנועדולהקנייתהשפההעבריתולתגבורלימודילתלמידיםעולים
 למטרות אחרות 

 
 

 אופן הקצאת השעות לתלמידים עולים חדשים 4.2.2             

במצבתקצאה עדכונם לאחר אוטומטי, באופן נעשית עולים תלמידים עבור השעות ת
התלמידים.

ןמפתחהקצאתהשעותעלפישכבותהגילהלל

 תקצובהשעותלפיהטבלהבנספחא'.–0.0.6306למישעלהמאתיופיהלאחר
 בנספחא'.תקצובהשעותלפיהטבלה–0.0.6307למישעלהמשארהמדינותלאחר 
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   השלמת פערים במקצועות הלימוד לתלמידים עולים לשיפור השפה והקצאת שעות ל4.2.3

  :ותיקים                                   

מתהבסיסועברותלמידיםעוליםשסיימואתרכישתהשפההעבריתכשפהשנייהבר
בהצלחהאתמבדקיהמדףעדייןזקוקיםפעמיםרבותלתגבורולהעשרתהשפהוכן
במקצועותהליבה.לשםכךהתלמידיםזכאיםלהקצאתשעותבהתאםפעריםלהשלמת
 לקריטריוניםהאלה

 

    שעות שבועיות לתלמיד.  2.0יוקצו  21.10.11ועד  1.1.0226-מ למי שעלה מאתיופיה 


 תלמידים תושבים חוזרים 4.2.4

9הבינייםששההבחו"ללפחותכלתלמידתושבחוזרבחטיבת.א
זכאילהקצאהשל0.0.6307שניםמלאותורצופותושבלישראללאחרהתאריך          
שעהשבועיתייחודיתאחתלשיפורהעבריתוהשלמתפעריםבמקצועותהלימוד.



וזריםוישלחמנהלביתהספריבקשאתהשעותעבורהתלמידיםהתושביםהח.ב
למפקחי/מרכזיקליטתתלמידיםעוליםבמחוזותאתטופספרטיהנוסעהמעידעל        
שהייתםבחו"לבהתאםלהגדרתתלמידתושבחוזר.



המפקחיםוהמרכזיםשלקליטתתלמידיםעוליםבמחוזותיבדקואתטופספרטי.ג
תהשעותלאחרקבלתמערכתהשעותשלהתלמידהנוסעויאשרואתהקצא         
ממנהלביתהספר.



המוריםהמלמדיםאתהתלמידיםהתושביםהחוזריםיהיומתחוםהוראתהשפה.ד
אוממקצועותהלימודשבהםהתלמידמקבלתגבור.         



התאםלצורךמסלמנהלביתהספריוודאשיתווספושעותלתגבורהתלמידיםב.ה
השעותהפרטניות.          



מחנךהכיתהיעקובאחרהתקדמותםבלימודיםשלהתלמידיםהתושבים       .ו

 .החוזריםבעזרתתיקתושבחוזרהמצויבאתרהאגף         
 

 יתעדכנו זה, במחוזותבאתר עולים תלמידים קליטת ומרכזי מפקחי וכן,רשימת
ע"יאגףקליטתתלמידיםעולים.התוכניותהמוצעות

 

-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1
2.htm-7-1-11-2016-7/HodaotVmeyda/H 
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ערבית וצרפתית כשפה זרה שנייה 4.3


יבותהביניים,החלמשנתהלימודיםיםומערכתהשיעוריםלחטעלפיההנחיותלארגוןהלימוד
ש"ש0ט',בהיקףשל-לימודערביתאוצרפתיתכשפהזרהשנייהבכיתותז'תהתשנ"זחלהחוב

בחינוךהיהודיבלבד.חובה.
 כשפה,ערביתאוצרפתיתש"שאחתלכלכיתהללימוד0לתקןהשעותהבסיסינוספהלפיכך,

ףלדיווחמנהלביה"סלמערכתהתקןבמחוז(.בנוסףלשעותשיוקצומתוךהתקן.)כפוזרהשנייה


ש"שאחתלתקןהבסיסיהמירהאתסלהשעותשחולקבעברעלידיהמפמ"רים0התוספתשל
לערביתולצרפתית.



הזולאיוכלולקבלאתתוספתהשעותהמיועדתלהוראתשפהזרההגדרבתיספרשלאיעמדוב
שנייה.





מאגר מחוזי 4.4 


 של בהיקף יוקצה המחוזי  ש"ש 1.05המאגר הכתות מספר פי על נכוןהנורמטיביותלכתה,
)נתונימצבת(.6302מאילחודש

 לפתרון מיועדת המחוזי למאגר שניתנת השעות מנהליכלתוספת על כאשר במחוז, הבעיות
במחוז.תהפרופסיונאליוהבעיותהמחוזותמוטלתהחובהלפתורקודםאתכל

 
 

סלים מרכזיים 4.5


א 4.5.9 אמח"י מגף על לרפרנטים האחרעביר המרכזיים המכסהיםאהסלים את
,בכלנושא.לרשותםהעומדת



המטרות, 4.5.2 את המפרט נספח בצירוף הרפרנטים ידי על תוגש השעות חלוקת
.ידוהמחולקותעלקריטריוניםודרכיהבקרהשלהשעות



אגףאמח"ייקצהאתהשעותלמחוזות,אשריקצושעותאלהלבתיהספר.4.5.3


הרפרנטיםהממוניםעלהנושאים,נתבקשולאלהודיעעלחלוקתהשעותבדרך4.5.4
מנתלמנועהתחייבויותכתוצאהממסירתהודעהבע"פ.אחרת,על



הנתונים  א עודכנומנהלי בתיה"ס אינם רשאים להפעיל את השעות, כל עוד ל 4.5.5
"תקנט". -במערכת משכית 



גלוב,חינוךאישי,עתודהמדעיתלהלןהנושאיםהנכלליםבקטגוריהזו:4.5.1
 ימיים, מרכזים גופני, מחוננים,חינוך שעותמצטיינים, מחול, חיים, כישורי

 ניסויים, בתי"ס המינים,ןשוויורווחה, בתי"סבין בדרכים, בטיחות
)שעקהילתיים, חמ"ד רבניםלות מינית, תורניותהפרדה שעות שילוב(,

,יוזמותחינוכיותערבים,יוזמותחינוכיותדרוזים.חט"בבתלמידיםמתקשים



בתיספריוכלולהשתמשבשעותהסליםהמרכזיים,כשעותהוראהבלבד,אין
להקצותמסליםאלולשעותתפקיד.
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ונחיםמ מילון .5


:שעות אורך.5.9


לכלהנלמדלמשךיוםהלימודיםהמחייביהמינימאלמספרהשעות ע"יהתלמידבכיתתו
.דרגתכיתהבנפרדוזאתבהתאםלאפיוניביתהספר,כפישמופיעיםבתקןהשעות




:שעות רוחב .5.2


ביתשעותלימודהמוקצותלכיתהבנוסףלשעותהאורך -.שעותהרוחבניתנותע"ימורי
לפצל לחלקאתהכיתהלמספרקבוצותלימוד, ניתן ובאמצעותן חוץ, מורי ע"י הספראו

בו ללמד -מקצוע, להפעיל )ויותר(, מקצועות  שני הפרדזמנית לנושאיםשונים,ה מינית
זה.לאחרניכוילשלבמספרקבוצותלימודבחוגים,במעבדות,בשעוריחינוךגופניוכיוצאב

יופעלושעותהרוחבמיתרתתלשעותהאורךהמינימליותהמוקצותלכלכיתהולכל מיד,
התקןהבסיסי,מסליהטיפוח,מהקצאותייחודיותומשילובפעילותחוגים,תוכניתשעות

ובתנאי תוכניתהעבודההמוסדיתשקרב,ומשעותממקורותחוץ)בעלויות,עמותותוכו'(
פיקוח.אושרהע"יה

מעבר  ,רצוי ומומלץ להשתמש בשעות שפורטו גם להארכה נוספת של יום הלימודים 
לשעות האורך המינימליות לכיתה ולתלמיד שיפורטו להלן )למעט סל טיפוח(.




 :שעות יעוץ 5.3
 

התקןהכוללשלביה"ס.שאושרכיועץבביה"סומקורןבשעותניתנותלמורה



 :כישורי חיים 5.4 
 

החינוך.ניותשלכישוריחייםבמסגרתשעתכספריפעילותבתיה
יהיהאחראילהדרכתלפחות,ש"ש3ללמדהיועץהחינוכישלביה"סבמסגרתמחויבותו

הצוותהחינוכיו/אולחילופיןידריךבעצמואתהתלמידיםבמסגרתשעותהחינוך.
כישוריםכישוריםתוךאישיים,התכניתכוללתפיתוחזהותאישית,פיתוחחוסןאישי,פיתוח

החייםבהווה,ביןאישייםוכישוריםחברתיים,שיעניקוכליםלהתמודדותפעילהעםבעיות
לקראתאורחחייםבריאומשמעותיבעתיד.


התכניתכוללתהיבטיםשלמניעתאלימות,מניעתשימושלרעהבסמיםואלכוהול
ומניעתעישון,חינוךמיניוחינוךלחיימשפחהומניעתהתעללותופגיעותמיניות.


ותהתוכניתלכישוריחייםיוקדשולתכנישעותבמשךהשנהכולהמתוךשע2עד
התוכניתלהתפתחותאישיתומערבותחברתיתקהילתית.
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 : שעות לתפקידים מיוחדים5.5
 

אךורקמתוךהקצאתוזהיינתנ.השעותלנושאניתנותלמוריםהממלאיםתפקידיםאלוהשעות
הייחוד נושאשאושרמראשיתהתקן לאותו שעותלביה"סקהילתי, חיים)כמו שעותכישורי ,

 בהתאםלהנחיותאופקחדש.למורישילוב,שעותריכוזמתי"אוכ"ו(.
 
 
 שעות רכז שכבה רכז מקצוע ורכז חינוך חברתי. 1
 
צושעותתפקיד,עלחשבוןשעות,יוק05.6.6300-עפ"יהסכםהשכרשנחתםעםהסתדרותהמוריםב
פרונטאליותלבעליהתפקידיםרכזשכבה,רכזמקצועורכזחינוךחברתי,בהתקייםהתנאיםהבאים:
ט',במוסדותרשמיים.הןבמוסדותחט"בוהןבמוסדות-השכבותשעבורןניתנותהשעותהןשכבותז'
יסודיים.


האשרמצורפיםלאופקחדש."רקבמוסדותשצורפולאופקחדשורקלעונתנויהשעותי

.נתנוהןעבורכתותרגילותוהןעבורכתותחינוךמיוחדיהשעותי


 שעות תפקיד לרכז שכבה

ט'.-מחושבותעפ"ימס'הכיתותבכלאחתמהשכבותז'

2-למס'הכיתותבשכבה,אךלאיותרמש"שכפו3.7מפתחההקצאההואכיתותומעלה9בגיןשכבההמונה
ש"שלכלשכבה.

 שעות תפקיד לרכזי מקצוע

ט'.-מחושבותעפ"ימס'הכיתותבשכבותז'

ט'.סלזהמיועדלכלרכזיהמקצועבמוסדיחד.)כל-ש"שכפולמס'הכיתותבשכבותז'3.7מפתחההקצאההוא
רכזיהיהזכאילעדשעתתפקידפרונטאליתאחת.(

 שעות תפקיד לרכז חינוך חברתי

ט'.-מחושבותעפ"ימס'הכיתותבשכבותז'

ט'.-ש"שכפולמס'הכיתותבשכבותז'3.9מפתחההקצאההוא



 
 אסור. -על ביה"ס להשתמש בשעות אלו למטרות אלו בלבד. השימוש בשעות אלו לכל מטרה אחרת

 
 : דוגמאות

 ' הכיתות בכל השכבות זהה. לשם הנוחיות, ההנחה בטבלה הרצ"ב היא שמס
 בכל מקרה, חישוב השעות בגין כל שכבה, יהיה בנפרד, בהתאם למס' הכיתות בפועל באותה השכבה.
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 גל בהתאם.סך השעות המוקצות לביה"ס )בהנחה שמספר הכיתות בכל שכבת גיל זהה( יעו  (*)
 
 מצבת התלמידים .7


לדיווחתלמידיםלמערכתהחינוך,היאמהווהאתבסיסהמידעהמרכזילכלמצבתהתלמידיםמשמשת
ועוד.ההחלטותהקשורותלחלוקתשעותתקןלתכנוןופיתוחעתידי

מעקבובקרהאחרוויסותוניידותהתלמידים,טיפולבמניעתנשירהוקביעתמצבתתלמידיםהיאבסיס
ביןהיתרההקצאההסופיתשלשעותהתקן.מצבתהתלמידיםמשמשתנדבךמרכזילמסדנתוניםארצי,

לקביעתמדדהטיפוחולהקצאתתקניםותקציביםאחרים.


ל מנהל ביה"ס להעביר דיווח למטה מצבת תלמידים על כל התלמידים במהלך תקופת איסוף המצבת ע
שילמדו בבית ספרו, כולל תיקון השגויים והכפולים )במקרה של תלמיד כפול יש לבדוק מול ההורים 

 יהיה תקין ומלא. ותשע" כ"ח באב 9.1.2191-כך שהדיווח למטה מצבת תלמידים בהיכן ילמד התלמיד(, 
 ז.תשע"  כו' בתשרי  20.91.91  -הקצאת התקן יהיה ב סיום איסוף מצבת לצורך

 
 רלהפעיל שעות תקן מעב 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              
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מספר הכיתות 
כיתות ה)בשכב

נורמטיביות + 
 כיתות חנ"מ(
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מזכירותוע"תששנתהלימודיםבההעברהלתלמידיםבכיתותז'בחטיבותהבינייםעםקבלתתעודות

עבורהספרמתבקשתלאסוףאתכלהפרטיםהאישייםהנדרשיםלמילוימצבתהתלמידים-בית
יסוףאהתלמידיםהחדשיםבביתהספר)צילוםמתעודתהזהות,מספראחים/יותוהשכלתהורים(.
.6302תהתלמידיםבתחילתחודשספטמבראלהבמועדמוקדםיזרזאתעדכוןמצבנתונים


מנהלביה"סיבדוקנוכחותכלהתלמידיםשדווחולמטהמצבת,בספטמבר,כ"חבאבתשע"ו0בתאריך
התלמידים.

חתלמידיםשלאהגיעוישלבצעבירורמיידיעםההורים,ותלמידשהחללימודיובבי"סאחרישלדוו
.ולרשותהחינוךמקומיתתלמידיםמידעל"עזיבה"למצבת



מפקחיבתיה"סיקבלונתוניםעלמנהליבתי"סהמעכביםדווחעלתלמידיםכפולים.


הנחיותמפורטותבדבראיסוףמצבתהתלמידיםתפורסמנהבחוזרנפרד.


למטהמצבתתלמידים.להעבירהצהרתמנהלחתומהעלידובאופןשוטףעלמנהלביתהספר


.קלאחרסיוםאיסוףמצבתהתלמידיםרעודכןהמאושרותי


,יהיהעפ"ינתוניהקליטהבמצבתתלמידיםהתשע"זמספרהתלמידיםהקובעלהקצאתהתקןלשנה"ל
שבויערךהחישובהסופילכלבי"ס. זתשע"בתשרי ' כו  20.91.2191עדהתאריך


,לאבמערכתהתקןותקצובןבשעותתקן(בהתאםלאישורןבמשבצת)כיתותחנ"מעםאישורופתיחת
 ניתןיהיהלשנותאתמספריהתלמידים.


התלמידים מסך שיופחת זה יהיה חנ"מ בכתות התקן במערכת שיקבע התלמידים מס' להזכירכם,
צבלאיחולבושינוי,ולכןלאיתוקצבותלמידילאחרשיתוקהחנ"מהתלמידיםבכתותפרבשכבה.מס

חנ"מפעםנוספתבחינוךהרגיל,אםתוקצבובמסגרתכתותחנ"מ.


ישלהקפידכיעדלמועדזהייקלטוכלתלמידיביתהספר,אחרתעשויביתספרלהיפגעבמכסתשעות
למ בהתאם הביניים חטיבות תופעלנה זה תאריך לאחר לו. המוקצות שהוקצתההתקן השעות כסת
כהקצאהסופית.



הרישום0.03-6מנהליבתיהספרירשמולביתספרםתלמידיםעפ"יההנחיותשפורסמובחוזרמנכ"ל
להלןהקישור:יסודייםלשנתהלימודיםהתשע"ז-לבתיהספרהעל


 

-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3

2.htm-10-3-6-2016-10/HodaotVmeyda/H


.  התקן חריגה בשעותסטייה מהתחזית וכל  למנהל0ת המחוז על כלהמנהל  יידרש להסביר ולנמק 
 סטיות וחריגות תחייבנה את החזרת שעות התקן.

 
השגיאותשיפורטולהלןיופיעוכשגיאותקריטיות,כתוצאהמדיווחמצבתתלמידיםהחלמשנה"לתשע"ז7.9
למשרד,מערכתתלמידיםתחזירשגיאותקריטיותחדשות,לבתיהספר,.להלןהפירוטוההסברלאופן
הטיפולבשגיאותאלו:


תלמידכאשרביתהספרמדווחשיבוץלתלמידשעלפירישומימשרדהפניםה תלמיד שוהה בחו"ל: – 501שגיאה 
מעודכן.בחו שוהה אינו והרישום , "ל על לגשת הפניםההורה כניסהלמשרד תאריך לאחרולהסדיר לארץ.

.הטיפול,עלביתהספרלשלוחממשקחדש
אםוהתלמידאכןשוההבחו"לישלהעזיבאתהתלמידממצבתתלמידיםולשלוחממשקמעודכן.
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כאשרביתספרמדווחשיבוץלתלמידעםרצף:רצף לימודים 0 גיל תלמידים חורג לכיתה – 509ו  502שגיאות 
תפל תלמידים מערכת לשכבה, מתאים אינו שגילו או רציף, לא ותשלחלימודים כשגויים אלה תלמידים וט

במשלוחיתלביתהספר,טופס)דוגמאמצורפת(.עליכםלבדוקאתשיבוץהתלמיד,אםאכןהשיבוץאינותקין,
ישלשבץאותולכיתההמתאימהולשלוחממשקחדש.

יםאתאםהשיבוץתקיןמבחינתכם,עליכםלהדפיסאתהטופס,לסמןאתהעמודה"מאושרלקליטה",להחת
מנהלביתהספרואתהמפקחולשלוחאתהטופסבעזרתמערכתהפניות,כפישיפורטמטה.


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

במערכתמשבצ חנ"מששובצו מתייחסתלתלמידי תלמידיםאלהשגיאהזו כיתתחנ"מ. תבביתספרלחנ"מ/
סוגכיתהשאינהאובמוסדשאינותואםאתהמשבצתאומטהמצבתהתלמידיםבחינוךרגילדווחוע"יביה"סל

)קיימתחוסרהתאמהביןמשבצתלדיווחדיווחבשכבהשאינהתואמתאתהמשבצתאותואמתאתהמשבצת
.מצבתתלמידים(

 להקפידיש לראות יכול )מנהל במערכתמשבצת חנ"מבהתאםלשיבוץ תלמידי על הילדיםולדווח אתשיבוץ
תבאמצעותמערכת"מנבסנט"(.צבמשב

לאחרהטיפול,אםוהתלמידבחרללמודבחינוךהרגילישלדווחלמפקחעלהחנ"מעלמנתלהסירומהמשבצת.
עלביתהספרלשלוחממשקחדש.


כלהוגםכאשרתלמידמדווחכלומדבמוסדשלמשרדהכל תלמיד מדווח כלומד במשרד הכלכלה: – 503שגיאה 

בביתספרךהנךמתבקשלהעבירהצהרה,רקלומדאכןאםהתלמידבמוסדשלמשרדהחינוך,התלמידיצאשגוי.
למטהמצבתתלמידים,כיהתלמידנוכחבביתספרך.לאחרקבלתההצהרההתלמידישויךלביתספרך.




 ספר בנושא מצבת תלמידיםה" לניהול פניות בית לנוחיותכם פותחה מערכת חדשה "שערעל מנת להקל   7.2
  

המערכתהחדשהתחליףאתצורתהגשתהפניותלמטהמצבתשהייתהבעברבמיילובפקסים,עלכןאיןלהעביר
למטהמצבתהתלמידיםניירתבשגיאותהמופיעותמטה.

לרא יהיה וניתן בפניה הקשור כל את תייעל "שער" בפורטל הנמצאת אתסטטוסמערכתהפניות רגע בכל ות
לא יהיה צורך לשלוח פקסים!הטיפולבפניהואתהקבציםהמצורפים.

לפורטל"שער"אתהמסמכיםהנדרשים)לדוגמאהצהרתמנהל(ויצרףאתהקבציםהסרוקיםביתהספריסרוק
לפניה.

החינוך, משרד של הראשי היאדרךהאתר "שער" הנמצאבצדשמאהכניסהלפורטל "קישור בחלק: הדרךל
/http://shr.education.gov.il/ShrNetאובאמצעותכניסהלכתובת:הקצרהל...".

.הכניסההיאבהזדהותאישיתעםשםהמשתמשוהסיסמהשלבעליהתפקידיםבביתהספר
"ושםלפתוחאתהפניה.ניהול פניות ובקשות"כנסלחלק:יבדףהביתשלמערכתשער,ישלה


 ת תלמידים יחולקו לנושאים הבאים:פניות בנושא מצב

 
 תת נושא נושא משני נושא ראשי

בקשותבנושאמצבת
 תלמידים

 (937,736כפולים)-טיפולבשגויישיבוץ בקשהלטיפולבשגויישיבוץ
רצףלימודים/גיל-טיפולבשגויישיבוץ

 (730,736גלכיתה)תלמידחור
תלמידיםחסרית.ז.-טיפולבשגויישיבוץ

 דרכונים(997,603)
שליחתהצהרתמנהלבנושא

 מצבתתלמידים
 אין

בקשותבנושאסגל
 בי"ס/מזכירות

שליחתהצהרתמנהלבנושא
 סגלבי"ס/מזכירות

 אין
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,ניתןלהפנותלמינהלתיישומיםמתוקשביםבטלפון:שאלותלגביתהליךפתיחתפניהבמערכתהפניות

 .30-2632233
 

 בקרת ניצול התקן .0

בהתאם השעות תקן ניצול את להבטיח מנת על נרחב, בקרה מערך השנה גם יפעיל החינוך משרד
ליעדיוהמקורייםולוודאמילויההוראותככתבןוכלשונן.
הבקרהייבדקרישוםהשעותהשונותבמערכתהשעות,כפישפורטובחוזרזה.בתהליך




עליהןלהופיעבמערכתשעותהתלמיד,הכתה,ביתהספרוהמורהוהןחייבותלהינתן,שעות האורך
-אךורקמשעותהתקןשלמשרדהחינוךואיןלהחליפןבשעותממקורותאחרים)כמותוכניתקרב
חיילותועוד(.-ומי,תל"ן,עמותותבעלותמורותשעותשרותלא


עליהןלהופיעבמערכתהשעותשלהתלמיד,הכתה,ביתהספרוהמורה.,שעות רוחב




אלו,שעות מוסדיות אצל רק אלא התלמידים, במערכות רוחב או אורך כשעות מופיעות אינן
המשתלביםבפעילויותמסוימות.



ומערכתהמורים.הןמופיעותבמערכתהמוסדית 


 ולא מופיעותבמערכתהשעותשלהתלמידיםהמתוגבריםושלהמוריםהעובדים,תגבורהשעות 
 כמסגרת שעות כיתתיות או מוסדיות. 


כלהשעותהללובאותלידיביטויבמערכתהעבודהשלהמוריםכמרכיביםבמבנהמשרתוהכוללת. 
 

 התקין עפ"י ההוראות חלה על מנהל בית הספר  ןועהישירה להקצאת שעות התקן ולביצהאחריות 
 ועל המפקח הכולל המופקד על המוסד החינוכי.

       

                                        
,בכבוד רב                                                                                    

                                                                             
אריאללוי

ומנהלהמינהלהפדגוגיבכירסמנכ"ל
 

גב'מיכלכהן,מנכלי"תהמשרד העתק:
גב'עיריתבירן,סגניתפדגוגיתמנהלתהמינהלהפדגוגי
חינוךעליסודיא',מנהלתאגףדסיבאריגב'
מנהלאגףא'אמחי–מרמנחםמזרחי 
 ר"מנהלאגףשח,סערהראלד"ר            

גב'מאיהשריר,מנהלתאגףקליטתתלמידיםעולים 
,מנהלתמינהלתניהולעצמיודיפרנציאלירחלאלנירגב'
פרנציאלידיהתקצובלמנהלתתכניתהליוויהפדגוגיגב'סימהעובדיהפורצנל,
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תשע"ז הלימודים תחזית הכיתות והתלמידים להקצאת תקן בסיסי בשנת 


בעזרתהטבלהשבנספחבלהלןיתבצעחישובשעותהתקןהבסיסיהמוקצבותלכלשכבהבמוסד)לכיתותרגילות

בלבד(.החישובייעשהלפיהעקרונותשלהלן:

הלימודים: ים בשכבהמספר התלמיד .9 בשנת בשכבה הצפוי התלמידים מספר של אומדן הוא זה נתון

זהתשע"

נתוןזהנגזרמתוךאומדןמספרהתלמידיםבשכבה,ומבוססעלכךשמספר: מספר הכיתות הנורמטיביות .2

מספרלבהתאםלכך,עלכלתוספתמעל.בהתאםלמדדגודלכיתהביתספריהתלמידיםהמרביבכיתההוא
ישלפתוחכיתהנוספת.לדוגמה:בהתאםלמדדגודלכיתהביתספיריתלמידים


תלמידיםוכיתהנוספתשל93כיתותשל2תלמידיםקיימות625עבורשכבתגילהמונה

כיתות.5תלמידים.לפיכךהתחזיתעבורשכבהזוהיא65


625=2.257אופןהחישוב:
93


אתתוצאתחישובהכיתותישלעגלתמידלמספרשלםכלפימעלה.


חלוקהשלמספרהתלמידיםבשכבהבמספר: מספר התלמידים הממוצע בכיתה .3 ידי על זהמתקבל נתון

הכיתותהנורמטיביות.לדוגמה:


לדוגמ בהמשך עבור 625השלעיל, בכיתהמחושב5תלמידיםנדרשות התלמידיםהממוצע מספר כיתות.
באופןזה:

625=03.09
5

היאשבבית 06תלמידיםכלאחתוכיתהאחתבת03כיתותבנות2ספרזהתהיינהמשמעותתוצאהזו
תלמידים.


טבלת: סך כל שעות התקן הבסיסי .4 מתוך הבאה. לשנה התקן שעות של ההקצאה תחזית הוא זה נתון

הנבדקת הכיתה לגודל המתאים השעות מספר את למצוא יש ב( נספח )ראה התקן שעות של ההקצאה
מספרהכיתותהנורמטיביות.ולהכפילנתוןזהב


תלמידיםיהיההחישובכדלקמן:06תלמידיםוכיתהאחתשל03כיתותשל2לדוגמא,עבורשכבהשישבה


תלמידים({+}מס'שעותלכיתהבת06סה"כשעותתקןבסיסי=})מס'שעותלכיתהבת

{.2Xתלמידים(03


תחזיתהכיתותוהתלמידיםתיבדקבמחוז.


עלפיהטבלהבשכבהההקצאהתינתןבמספריםשלמים,לאחרסיכוםמספרהתלמידיםוהשעות: רההע ,
בנספחב'שלחוזרזה.


היתרהמ תעוגל נשארתשארית, סיכוםהשעותלשכבה, לאחר 3.0-אם,   ולאתזכה3.9עד מטה, כלפי

עהנוספת.תעוגלכלפימעלה,ותזכהאתהשכבהבש3.6עד3.7-בשעות,והיתרהמ
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 זתשע" –נספח א': מפתח להקצאת השעות לתלמידים עולים 

 מספר השעות מספר התלמידים העולים

 20–0
 036–9

 0709–03
 6306–07
 6669–63

 0666–67

 0906–03

 0299–93

 0396–97

 9379–73
 9676–77
 9729–23

 7326–27
 7059–53

 7756–57

 2339–33

 2036–37

 2269–63

 5366–67

 50039–033
 52036–037
 33009–003
 30006–007

 32069–063
 63066–067

 60009–003
 62006–007
 033099–093
 030096–097
 032079–073
 003076–077
 000029–023
 002026–027
 063059–053
 060056–057
 062039–033
 003036–037
 000069–063
 002033–067
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 נספח  ב

 
 ע"זהתש -טבלה לחישוב הקצאת שעות התקן הבסיסי בחטיבות הביניים 

 
 

צרפתיתתוספתלערביתול
 השפהזרהשניי

מס'התלמידים
 בכיתה

תקןבסיסימודלחדש
 תשע"ז

0 93 03.30 

0 06 02.36 

0 03 07.52 

0 05 09.20 

0 02 00.797 

0 07 06.627 

0 09 06.30 

0 00 06.267 

0 06 06.72 

0 00 06.967 

0 03 06.66 

0 66 06.077 

0 63 06.36 

0 65 00.337 

0 62 00.57 

0 67 00.207 

0 69 00.93 

0 60 00.097 

0 66 00.60 

0 60 00.357 

0 63 03.69 

 
 



טבלהזומיועדתלתחשיבהשעותבכיתותרגילותבלבד.
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 דיפרנציאלי במחוזות:להלן רשימת הממונות הפדגוגיות לתקצוב 


 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מתאמי אגפי הגיל בעי"ס   -המפקחים הרפרנטים
 

 טלפון רפרנט לחינוך העי"ס מחוז

3769005963גב'פזיתשרוןמטה

3732636339רבקהוישניה’גבצפון

367230253רותלסרי’גבירושלים

393206590ימרוןמרזלחיפה

302362230פנינהשומרון’גבמרכז

302362606נוריתרמתי’גבת"א

332620399רחלאניסמן’גבדרום

302663352מרראובןלייבלחינוךהתיישבותי
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 מחוז
מונה תקצוב מ

 דיפרנציאלי 
 טלפון דוא"ל

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 

 

376-2305307

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

376-6527205ronitgr@education.gov.ilיתגרינגולדגב'רונדרום

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





 טלפון ממונה שח"ר בחט"ב מחוז

36-7230532עמרם-גב'עינתבןמטה

39-2733093מרבוריסברודסקיצפון

36-7230700מרשלוםמוחהירושלים

39-3206209גב'לאהווגסטףחיפה

30-2362763גב'אסתייוסףמרכז

30-2362090איריסאביובציגלגב'ת"א

33-2620679בגב'זיוהבןאטדרום

30-2363309גב'עליזהשריירחינוךהתיישבותי
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 דוגמא )לא לשימוש(
 

 מנהל בית הספר אל:

      שם המוסד:

      סמל המוסד:

      שלב חינוך:

      כתובת:

      טלפון:

 מטה מצבת תלמידים מאת:
 

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

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

 -בכיתה המתאימה

 

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

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

 )רק במקרה בו יש דיווח תקין לתלמידים אחרים(.

 

אם הדיווח תקין, יש  להקיף בעיגול " מאושר לקליטה"  להחתים את מפקח בית הספר ומנהל בית  .0

 הספר ולסרוק ל"פורטל שער"  .

 

 

 ית הספר.יש לשלוח הצהרה זו רק לאחר אישור מפקח ב
 

                       כיתה סוג השגיאה     שם התלמיד              מס' ת"ז                 

 מקבילה                             

 

 מאושר לקליטה/טעות בדיווח     ____________      __________   __________ __________

 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:      
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