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אישור  מכסות לסוגי הכיתות המיוחדות  עי" האגפים השונים:  

פרטי התקשרותאגףגורם מאשרסוגי הכיתות

לב עיוני,                                      
לב טכנולוגי

073-3931679חינוך ילדים ונוער בסיכוןרונית בן חמו

מרכז חינוך, 

מרכז חינוך נוער חרדי בסיכון,

ל"ב טכנולוגי-נוער חרדי בסיכון

073-3931653חינוך ילדים ונוער בסיכוןנעמה כץ

073-3931578חינוך מיוחדשרית שריקיכיתות חנ"מ

073-3931631מינהל מדע וטכנולוגיהאסף מנוחיןכיתות טו"ב

כיתות חקלאיות, 

לב עיוני חרדי

073-3931816חינוך על יסודידסי בארי

073-3931554מחונניםגילה דרעימחוננים

לבירור כיתות בסטטוס "ממתין לאישור מטה"  

יש לפנות לגב׳ מרים זגורי באגף לחינוך על יסודי, בטלפון:      073-3931816   .1

יש לפנות לגב׳ ענת היניק, מינהל לחינוך התיישבותי, בטלפון: 03-6898871  .2

כיתות מב״ר, אתגר, כיתות תוכנית טו״ב וכיתות מיוחדות אחרות

התלמידים  מאושר"  "לא  בסטטוס  נמצאות  והכיתות  במידה  אישור,  עבורם  נדרש  אלא  כיתות  בגין   

שישובצו בכיתה יצאו שגויים, ולא יתוקצבו.

התלמידים 	  שמספר  בכיתה.  תלמידים  ומקסימום  מינימום  תקן  מוגדר  לעיל  כאמור  כיתה  לכל 

חריגה  של  אוטומטית  הפעלה  היא:  המשמעות  שנקבע,  מהתקן  חורג  המוסד  ידי  על  המדווחים 

בכוכבית  )מסומן  הכיתה!  לכל  מחדל  ברירת  תעריף  הכיתה  לכל  לימוד   שכר  ותשלום  מהתקן 

בחשבון שכר הלימוד(.

ושהכיתות  שנקבע  מהתקן  חורג  אינו  התלמידים  שמספר  חודש  מידי  לבדוק  המוסד  מנהל/ת  על   

בסטטוס מאושר.

המוסד  מנהל/ת  על  אחרים(  או  פדגוגיים  )משיקולים  הלימודים  שנת  במהלך  חריגה  ונוצרה  במידה   

הגדלת/ ולבקש  מעלה(  הטבלה  לפי  הרלוונטי  לאגף  לפנות  )יש  הרלוונטי  לאגף  בדחיפות  לפנות 

הקטנת התקן שנקבע או לבקשת אישור מכסה.
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5.1   דיווח ואישור פרטי מגמות

המגמות מהוות בסיס לעדכון נתוני התלמידים.   

המוסד ידווח  מגמות חדשות שקיימות אצלו, בעת דיווח המגמות המערכת תסמן אותם בסטטוס   

"ממתין לאישור"  המגמות יאושרו\לא יאושרו  ע"י האגפים השונים במשרד.

אישור מגמות ועדכון מכסות עפ"י הפירוט הבא :  

פרטי התקשרותאגףגורם מאשרמגמהסמל 

073-3931464מזכירות פדגוגיתמיכל שושניעיוני מדעי97

1000

 עד 3000 

מינהל מדע אהרון שחרטכנולוגי
וטכנולוגיה

073-3936641

על תיכוני במסלול 
טכנאים והנדסאים

מינהל מדע אסף מנוחין
וטכנולוגיה

073-3931631

073-3936649מזכירת פדגוגיתעפר שמעוניחינוך גופני4001 

073-3931444מזכירות פדגוגיתסאמיה אבו חייט    חינוך סביבתי4003 

054-5632167מזכירות פדגוגיתרן נחוםמוסיקה4011 

073-3936537מזכירות פדגוגיתהילה קובריגרו פנחסימחול4012  

073-3936535מזכירות פדגוגיתסיגל ברקאי אומנות חזותית4013 

073-3936533מזכירות פדגוגיתד"ר איבנה רטנרקולנוע4014  

073-3936540מזכירות פדגוגיתאפי וישניצקי לויתאטרון4015 

מינהל לחינוך רונית בליסקו-נאוי חקלאי4100 
התיישבותי

03-6898818

בכיתה ט׳ אין צורך באישור או ברישום מגמה, שכן אין מגמות לימוד ותכניות לימודים מסגרתיות   

של  תחשיב  פי  על  משולם  ט׳  לכיתות  הלימוד  שכר  מקרה  בכל  ט׳.  בכיתות  הטכנולוגי  לחינוך 

כיתות עיוניות ולא על פי מגמות טכנולוגיות.

לכל מגמה בכל שכבה נקבעת מכסת תלמידים מאושרת. דווח עודף של מספר 
התלמידים למגמה, שהינו מעבר למכסה המאושרת, יגרום לקיזוז בתשלומי שכר 
התלמידים  עבור  מינימלי  תקציב  שהינו  מחדל",  "ברירת  של  חישוב  לפי  הלימוד, 

העודפים, מסומן במסלול 	 בפירוט חשבון לשכר לימוד.
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נספח כ״א - טלפונים שימושיים בנושא מצבת המורים
 

מייל טלפון שם היחידה

amnonl@education.gov.il 073-3931740 מר אמנון לוי
אגף בכיר אמח"י

shiransaa@education.gov.il 073-3931739 גב' שירן סעדו

mayaco@education.gov.il גב' מיה כהן 073-3935158 תחום דיור ותמריצים

miriamza@education.gov.il 073-3931816 גב' מרים זגורי האגף לחינוך על יסודי

chagitraz@education.gov.il
גב' חגית רז

האגף להתמחות והכשרת עובדי 
הוראה

shimritba@education.gov.il
073-3935125/6

גב' שמרית ילוביץ'
גב' ענת מור  המחלקה לרישיונות הוראה 

ואישורי העסקה
meravpi@education.gov.il גב' מירב פירו יצחקי 073-3935101 

rachelte@education.gov.il
073-3935138
073-3935139
073-3935140
073-3935162

גב' רחל טייטלבום תחום תנאי שירות לעו״ה

anatdab@education.gov.il 03-6898871 גב' ענת היניק המינהל לחינוך התיישבותי

*6552 מוקד התמיכה


