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  לתשומת לב המנהלים והמורים

(א) ל"תקנות חינוך ממלכתי (סדרי פיקוח) 3לפי האמור בסעיף 

", הוראות המנהל הכללי המופיעות בחוזרי 1973-התשל"ג

המורים, ועליהם לנהוג המנכ"ל מחייבות את המנהלים ואת 

  לפיהן.

חוברת זו מרכזת לנוחותכם את ההוראות שהתפרסמו בחודש 

שבו היא יצאה לאור. עם זאת, מאחר שחלים מזמן לזמן 

שינויים ותיקונים בהוראות המנכ"ל, על המשתמש בחוברת 

מוטלת האחריות לבדוק באתר משרד החינוך אם חלו שינויים 

יש לפעול בהתאם להנחיות בהוראות ממועד פרסום החוברת. 

 המעודכנות ביותר בכל נושא.
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  משרד החינוך.



              äôìçä – 44–1.2                                                                   òá÷ úåàøåä  
  

               'îò58  êåúî58 íéãåîò    /ãò ì"ëðî øæåç12"ë ,(à)ã àáá  ,ã"òùúä20  èñåâåàá2014 
 

4

  

 
 



 äôìçä – 44–1.2       òá÷ úåàøåä  
    

  'îò1  êåúî11 íéãåîò        /ãò ì"ëðî øæåç12"ë ,(à)ã àáá  ,ã"òùúä20  èñåâåàá2014 
  
 

5

  אוכלוסיות מיוחדות  . 1

  חינוך מיוחד   1.2

הנחיות ונהלים למוסדות החינוך בנושא     1.2-44
לקות  שיש להם הנגשות לתלמידים

  ראייה (עיוורים/כבדי ראייה)ב

  
   

  מבוא

  תמצית

 שיש לוחוזר זה מציג את ההנחיות ואת הנהלים בנושא התאמות והנגשות לתלמיד 
ליידע את כלל חברי צוות בית הספר אודות במטרה (כבד ראייה, עיוור) ראייה בלקות 

ינוכית חלק בלתי נפרד ממערך התמיכה הח הםהנחיות ונהלים אלה מחויבויותיהם. 
  הניתן לתלמיד בגין מצב ראייתו.

(א) באותו נושא ומחליף 7בחוזר הוראות הקבע עד/ 1.2-43סעיף זה מבטל את סעיף 
  אותו. זאת בשל עדכונים שנעשו על ידי משרד החינוך בשיתוף עמותת "בזכות".

  .2014 ספטמברב 1-: החל מהתוקף

  : כלל מערכת החינוך.התחולה

  .החלפה :הסטטוס

(א), "הנחיות 7בחוזר הוראות הקבע עד/ 1.2-43סעיף  :ודמים באותו נושאחוזרים ק
ונהלים למוסדות החינוך בנושא הנגשות לתלמידים בעלי לקות ראייה (עיוורים/כבדי 

  .מבוטל –ראייה)" 

(א), 4בחוזר הוראות הקבע עא/ 1.2-38סעיף  :חוזרים קודמים בנושאים קשורים
חוק החינוך המיוחד למתי"אות מתמחים  "מרכז תמיכה יישובי/אזורי ליישום

  .בתוקף –לתלמידים לקויי ראייה" 

: מנהלי בתי הספר, מנהלי המחוזות, בעלי התפקידים במחלקות החינוך התפוצה
  ברשויות, מנהלי השירותים הפסיכולוגיים, כלל מפקחי משרד החינוך.



            äôìçä – 44–1.2                     òá÷ úåàøåä  
  

             'îò2  êåúî11 íéãåîò           /ãò ì"ëðî øæåç12à)"ë ,(ã àáá  ,ã"òùúä20  èñåâåàá2014 
  
 

6

  הגורם האחראי

  : האגף לחינוך מיוחדשם היחידה  א.

  המפקח הממונה על תלמידים בעלי לקויות חושים: בעל התפקיד  ב.

  02-5603973-ו 03-6896109: מס' הטלפון  ג.

  .special_education]educationKgovKil: כתובת הדוא"ל  ד.

  

  תוכן העניינים

  כללי .     1

  פעולות ההנגשה בתחום של חומרי למידה .     2

  פעולות ההנגשה בתחום של פעילויות בית ספריות .     3

  .     הפעולות הנדרשות בתחום של הנגשת הסביבה הפיזית 4

.     נספח: טופס בקשה למערך התאמות בדרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות עבור 5
  ראייה (עיוור/כבד ראייה).בלקות שיש לו תלמיד 

  

  .     כללי1
משרד החינוך מחויב למתן הזדמנות שווה ללמידה לכלל התלמידים הלומדים 

. מתן ראייהבלקות שיש להם תלמידים גם לנוך, ובכלל זה במערכת החי
מממש את  זכותם לשוויון ולחינוך ומאפשר להם  אלהההתאמות לתלמידים 

תוך והשתתפות שוויונית ופעילה בבית הספר באופן עצמאי, בפרטיות ובכבוד 
  מיצוי מלוא יכולתם. 

 כדים זקוקים להנגשות בשלושה תחומילקות בראייה  שיש להםתלמידים 
  ללמוד ולהביא לידי ביטוי את יכולתם באופן מיטבי:

  פי מידע, דפי עבודה, מבחנים ועודובכלל זה ד ,א.    חומרי למידה

  ספריות-בית-חוץובכלל זה גם פעילויות  ,ספריות-פעילויות בית  ב.    

הפנים ומתקני -כולל מבני ,ובכלל זה כל שטח בית הספר ,סביבה פיזית ג.     
  החצר.

רת חוזר זה היא להגדיר באופן ברור ומדויק את הפעולות המתחייבות מט
ואת אחריות מנהל המוסד לקות בראייה  שיש לולתלמיד  בנושא ההנגשה

החינוכי, מחנך הכיתה והמורה התומך. כמו כן יש חשיבות רבה לתזמון 
  ההנגשה, ולכן חוזר זה מגדיר את לוח הזמנים המחייב לכל פעולה ופעולה.
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ההתאמות מתבצעת על ידי המורה התומך מיד לאחר הערכת תפקודי  קביעת
  ממדית של התלמיד (משך זמן ההערכה הוא כחודש ימים).-הראייה הרב

ההנחיות והנהלים יימסרו למנהל המוסד החינוכי, לצוות החינוכי הרלוונטי, 
  לתלמיד ולהוריו עם קביעת ההתאמות.

מרכזי על ביצוע ההנחיות מנהל המוסד החינוכי הוא האחראי הראשי וה
  והנהלים המופיעים בחוזר זה.

  

  פעולות ההנגשה בתחום של חומרי למידה  .2
  הנגשת חומרי הלמידה בכלל מסגרות החינוך     2.1

ראייה אינה מאפשרת שימוש בחומרי למידה בלקות הבמקרים רבים 
ראייה יוכל ללמוד ככל בלקות  שיש לוחזותיים. כדי שתלמיד 

  א חייב ללמוד באמצעות  חומרי למידה מונגשים.התלמידים הו

 ,להלן טבלה המפרטת את הפעולות הנדרשות להנגשת חומרי הלמידה
בהתאם להחלטה המקצועית המתייחסת לערוץ הלמידה שנקבע 

  :ךלתלמיד על ידי המורה התומ
  

משאבים  הלו"ז האחראי הפעולה הנושא
 מיוחדים

חומר המודפס 
והמופץ בביה"ס 

דים לכלל התלמי
(דפי מידע, דפי 

עבודה, שירונים, 
מבחנים   בחנים,

 וכו')

 הגדלת הטקסט
או העברת קובץ 

 ליאדיגיט

המורה המפיץ 
 את החומר

החומר המונגש 
יהיה מוכן לפחות 
יום לפני השיעור 

 .שבו הוא יופץ

מכונת צילום 
עם אפשרות 

הגדלה 
 מגוונת

הקראה ע"י 
 מורה ביה"ס

המרה לברייל 
או ע"י סייעת 

  ע"י מורה תומך

  

המורה המפיץ, 
שימסור 

 למורה תומך

החומר להנגשה 
יימסר לפחות 
שבוע מראש, 

ויהיה מוכן 
לתלמיד לפחות 

 יום לפני השיעור.

 מדפסת ברייל
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משאבים  הלו"ז האחראי הפעולה הנושא
 מיוחדים

חוברות/ספרי 
  לימוד פנימיים

  

הפקת הקובץ 
  word  בפורמט

 הקובץ יימסר עם ביה"ס
סיום כתיבת 

החוברת. 
(ההמרה לברייל 

תתבצע בספרייה 
המרכזית 

לעיוורים עד 
שבועיים ימים 
  מיום המסירה.

ההגדלה תתבצע 
 בביה"ס.)

  

מגוון חומרי 
 לימוד

הפקת קובץ 
 wordבפורמט 

והעברתו 
 לתלמיד

הקובץ יימסר  ביה"ס
לתלמיד יחד עם 
 יתר התלמידים.

מחשב, 
דוא"ל, 
 דיסקים

מבחנים 
 םפנימיי

איתור כוח אדם 
לביצוע 

ההתאמה: 
הקראה, 

הכתבה, שעתוק 
 וכו'

איתור כוח האדם  ביה"ס
ייעשה עד יום 
 לפני הבחינה.

  

יידוע התלמיד 
בפרטי 

 ההתארגנות

המורה 
שמטעמו 

 המבחן

היידוע ייעשה יום 
 לפני המבחן.

אמצעי 
למידה 

בסיסיים 
רלוונטיים 

 לתלמיד

המרת המבחן 
לברייל (ע"י 
 סייעת/מורה

 תומך)

המורה 
שמטעמו 

 המבחן

המבחן יהיה מוכן 
יום לפני השיעור. 
המורה שמטעמו 

המבחן ימסור 
אותו למורה 

התומכת לפחות 
שבוע לפני מועד 

 המבחן.

 מדפסת ברייל
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משאבים  הלו"ז האחראי הפעולה הנושא
 מיוחדים

מבחנים 
 חיצוניים

קביעת התאמות 
לבחינות הבגרות 

בהשתתפות 
התלמיד, 

מורים וה  היועץ
 הרלוונטיים

היועץ, 
המורים 

הרלוונטיים 
 ומורה תומך

-ספטמבר
  אוקטובר

  

  

מילוי טופס 
התאמות 

לקראת מועד 
החורף של 

 בחינות הבגרות

טופס  אוקטובר מורה תומך
התאמות 

 (ראה נספח)

מילוי טופס   
התאמות 

לקראת מועד 
הקיץ של בחינות 

  הבגרות

    פברואר מורה תומך

העברת הבקשה 
מות להתא

בחינות הבגרות 
של מועד 

למפקח  החורף 
הארצי על חינוך 

תלמידים בעלי 
לקויות חושים 

לאישור 
 ולחתימה

עד  מורה תומך
 אוקטובר   אמצע

  

העברת הבקשה 
להתאמות 

בחינות הבגרות 
של מועד הקיץ 
למפקח הארצי 

על חינוך 
תלמידים בעלי 
לקויות חושים 

לאישור 
 ולחתימה

   ארעד אמצע פברו מורה תומך
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מסירת טופס 
חתום של 
התאמות 

לבחינות הבגרות 
של מועד 

למורה  החורף 
 התומך

מפקח ארצי 
על חינוך 

תלמידים בעלי 
 לקות חושים

מיד עם קבלת 
 הטפסים

  

מסירת טופס 
חתום של 
התאמות 

לבחינות הבגרות 
של מועד הקיץ 
  למורה התומך

המפקח 
הארצי על 

חינוך 
תלמידים בעלי 

 לקות חושים

קבלת  מיד עם
 הטפסים

  

העברת טופס   
ההתאמות 

החתום לבחינות 
הבגרות של 

מועד החורף 
להנהלת בית 

 הספר

   עד אמצע נובמבר מורה תומך

העברת טופס   
ההתאמות 

החתום לבחינות 
הבגרות של 
מועד הקיץ 

להנהלת בית 
 הספר

   עד אמצע מארס מורה תומך

היערכות   
ליישום 

ההתאמות 
הרלוונטיות 

 תלבחינות הבגרו

  לפני מועד ביה"ס
  המבחן

  

יישום וביצוע   
של ההתאמות 

הרלוונטיות 
 לבחינות הבגרות

   במועד המבחן ביה"ס
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משאבים  הלו"ז האחראי הפעולה הנושא
 מיוחדים

פינות ומרכזי 
 למידה

עיצוב מותאם: 
אותיות גדולות, 

צבעים 
בקונטרסט, 

מסגרות 
בולטות, 

הימנעות מעומס 
 גירויים חזותיים

יה: להנח
  המורה התומך

לביצוע: 
 הצוות החינוכי

    

הדגמות/ 
התנסות 
  במעבדות

 

העברת תכנית 
ההדגמות 

 למורה התומך

לפחות חודש  מורה מקצועי
  מראש 

  

מפגש משותף 
של המורה 

המקצועי 
והמורה התומך 
למתן הסבר על 

 ההדגמות

  מורה מקצועי

  

שבוע לפני מועד 
 המדגם

  

מסירת 
ההתאמות 
 הרלוונטיות

לצורך הנגשת 
  תהליך ההדגמה

  

שלושה ימים  מורה תומך
לפחות לפני מועד 

 ההדגמה

מלווה לתיווך 
מילולי 

לניסוי, עזרים 
אופטיים 
(טמ"ס, 
זכוכית 

מגדלת ...), 
עזרים 

 חלופיים

מורה מקצועי/  שימוש בהנגשה
 מחנך

   במועד ההדגמה

  

  דגשים בהנגשת חומרי הלמידה בחטיבה העליונה  2.2

בחטיבה שיש להם לקות בראייה התלמידים ת הספר יוודא שמנהל בי
כלים כדי להתנהל באופן האת מיומנויות ואת הרכשו כבר העליונה 

עצמאי בפן הלימודי ובפן החברתי. בתחילת השנה ימנה מנהל בית הספר 
  אחראי מטעמו על הנגשת החומר הלימודי לתלמידים אלה.
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מומחה תחום  –המורה עם כניסת התלמיד לחטיבה העליונה מבצע 
הערכה של ההתאמות הנדרשות לתלמיד בתחומים  –בחטיבה העליונה 

  השונים בשיתוף הצוות החינוכי.

חשוב לציין שבכל מתי"א מתמחה יש מורה תומך לחטיבה העליונה 
 הנמצא בקשר מתמיד עם החטיבות העליונות שבהן לומדים תלמידים

הערכה להתאמות ראייה. המורה התומך יבצע ב תלקו שיש להם
 שאין בה מורה תומךראייה. בכל חטיבה עליונה בלקות  שיש לולתלמיד 

ראייה האחריות להנגשת החומר מוטלת על ב תלקושיש להם לתלמידים 
  מנהל בית הספר.

  

  ספריות-פעולות הנגשה בתחום של פעילויות בית  . 3

ת בבית ראייה זכאי וצריך להשתתף בכל פעילות הנעשיבלקות שיש לו תלמיד 
הספר ומטעמו. פעילויות אלה מחייבות התייחסות לקשיים ולאתגרים 

ראייה של התלמיד. הנגשת הפעילויות בלקות ההעלולים להיווצר כתוצאה מ
יוזם  מחברת התלמידים ולזכות להיות אדםתאפשר לתלמיד להיות חלק 

  ותורם לקהילתו.

-ת הביתלהלן טבלה המפרטת את הפעולות הנדרשות להנגשת הפעילויו
  ספריות:

 הלו"ז האחראי הפעולה הנושא

אירועים 

המתקיימים 

 בביה"ס

יידוע המורה התומך על 

 אירועים העתידים להתקיים
 שבוע לפני האירוע המחנך

מתן הסברה והטרמה למחנך 

 הכיתה ולתלמיד
שבוע לפני האירוע  המורה התומך

 ובמהלכו

המחנך והסייעת  ליווי התלמיד על פי הצורך

 קיימת)(אם 
בעת האירוע 

 ובסיומו

הסדרת מקום מותאם על פי 

צורכי התלמיד ובהתאם 

 להמלצת המורה התומך

במהלך תכנון  המחנך

 האירוע

המללת הנעשה במהלך 

 על פי הצורך  האירוע
המחנך או מי 

 מטעמו
 לאורך כל האירוע
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 הלו"ז האחראי הפעולה הנושא

פעילות בנושא 

זהירות 

בדרכים: 

משמרות 

ה"ב, רכיבה הז

על אופניים 

 וכו'

 בזמן מילוי התפקיד המחנך הצמדת חבר רואה בפעילות

תרגילים של 

פיקוד העורף, 

מד"א, ירידה 

למקלט, 

רעידת אדמה, 

 כיבוי אש וכו'

היכרות פיזית עם מיקום 

 הפעילות
 שבוע לפני הפעילות המחנך

המחנך והסייעת  ליווי ותמלול במידת הצורך

 (אם קיימת)
 עילותבעת הפ

טיול/יציאה 

 מביה"ס
הבהרת חשיבות ההשתתפות 

של התלמיד כחלק משוויון 

ההזדמנויות והבהרת נוהלי 

 היציאה לצוות ביה"ס

תחילת שנת  המורה התומך

 הלימודים

מסירת תכנית הטיולים/ 

היציאות מביה"ס למורה 

 התומך

תחילת שנת  המחנך

 הלימודים
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  ת הסביבה הפיזית הפעולות הנדרשות בתחום של הנגש  .4

שיש הנגשת הסביבה הפיזית נותנת מענה לצרכים הייחודיים של תלמידים 
ראייה בתחומי הבטיחות, ההתמצאות וההתארגנות. באחריות בלקות  להם

מנהל המוסד החינוכי לדאוג להנגשת הסביבה הפיזית כדי לאפשר לתלמיד 
  ו: סימון ושילוט.מוגנות ומימוש תפקוד מיטבי. הפעולות כוללות מרכיבים אל

  

  להלן טבלה המפרטת את הפעולות הנדרשות:

 הפעולה המרכיב הנושא

סימון בצבעים בולטים מנוגדים של הסביבה הפיזית:  סימון בטיחות

מדרגות חיצוניות ופנימיות, מעקים, ברזיות, ידיות, 

 דלתות, מתקני חצר

סימון מיוחד לתלמידים עיוורים לפני המדרגות ובכניסה 

 זהרה)ארים (פסי לחד

סימון בצבע זוהר, גידור והסרת מכשולים של עמודים, 

 ארון מכבי האש, עצים ואדניות

 שילוט בגובה העיניים בפונט מתאים ובצבעים מנוגדים שילוט התמצאות

, לימודהשילוט ברייל של חדרי לתלמידים עיוורים 

, שירותיםהמזכירות, הספורט, המעבדות, אולם ה

 ועוד. מגרת התלמיד, הספרייה

מניעת  התארגנות

 סנוור
התקנת וילונות אטומים בחללים שונים, כגון חדרי 

 ועוד. מסדרונותההלימוד, אולם הספורט, 
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  נספח  .5
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P.   ארגון ומינהל  

P.1   ארגון העבודה הפדגוגית  

 –התכנית הלאומית ללמידה משמעותית   3.1-48
מודים, החטיבה העליונה: מבנה הלי

ההיבחנות ותעודות הסיום בחינוך 
  מקצועי-הטכנולוגי

  
   מבוא
  תמצית

נועדה להבהיר כיצד יבואו המדיניות ללמידה משמעותית והשינוי במבנה הוראה זו 
בחטיבה  מקצועיה-הטכנולוגי בחינוך הלימודיםתעודות הבגרות לידי ביטוי במסגרת 

 ההסמכה גופי יל ידע תומוכר מקצועית הסמכה תעודות מערך למסדהעליונה, וכן 
   .והתעשייה

מטרת הוראה זו היא להחזיר עטרה ליושנה עבור החינוך הטכנולוגי והמקצועי 
ולפתוח לפני תלמידי החטיבות העליונות אפשרויות מגוונות לסיים את לימודיהם 
כשבאמתחתם תעודה מקצועית בעלת ערך (ללא תעודת הבגרות או בנוסף לה) 

 הנדסאי/טכנאי לדיפלומות לימודים והמשך תעסוקתי אופקשתאפשר להם 
  . רלוונטיים בתחומים אקדמיים לימודיםלו

ההוראה סוקרת את מבנה המגמות, את תעודות הסיום ואת לימודי ההמשך 
  המתאפשרים לבוגרים.

הוראות קודמות בנושאים הקשורים בבחינות הבגרות במקצועות השונים יעודכנו או 
וזר מנכ"ל שיעסוק במקצועות הלימוד במתכונת החדשה, יבוטלו כאשר יתפרסם ח

  בהמשך לחוזר זה.

  .2014בספטמבר  1-החל מ התוקף:

ההוראה חלה על כל הגורמים במערכת החינוך המטפלים בתלמידי  התחולה:
  .החטיבה העליונה שיחלו את לימודיהם בכיתה י' החל משנת הלימודים התשע"ה

  החלפה. הסטטוס:



              äôìçä – 48–3.1                                                               òá÷ úåàøåä  
  

               'îò2  êåúî16 íéãåîò         /ãò ì"ëðî øæåç12"ë ,(à)ã àáá  ,ã"òùúä20  èñåâåàá2014 
  

   

18

  ותו נושאחוזרים קודמים בא

שימו לב: ביטול החוזרים שלהלן נוגע לתלמידים שיחלו את לימודיהם בכיתה י' החל 
 1.9.14-שנים החל מ 15משנה"ל התשע"ה ואילך ולנבחנים אקסטרניים שימלאו להם 

ואילך, דהיינו הביטול נוגע לכל התלמידים העתידים לקבל את תעודת הבגרות לפי 
   חוקת הזכאות החדשה לבגרות.

(א), "רשימת המקצועות הטכנולוגיים 8בחוזר הוראות הקבע סד/ 4.3-26ף סעי -
ב "י-א"(למעט תלמידים י מבוטל –שמעמדם שונה לצורך זכאות לתעודת בגרות" 

 בשנת הלימודים התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)
(א), "יישום הרפורמה בחינוך הטכנולוגי 1בחוזר הוראות הקבע סד/ 9.7-10סעיף  -

ב בשנת הלימודים "י-א"(למעט תלמידים י מבוטל –חינוך" בכל מערכת ה
 התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)

, "רשימת המקצועות הטכנולוגיים 1בחוזר "הודעות ומידע" סז/ 4.3-2סעיף  -
ב "י-א"(למעט תלמידים ימבוטל  –שמעמדם שונה לצורך זכאות לתעודת בגרות" 

 בשנת הלימודים התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)
ב "י-א"(למעט תלמידים י מבוטל –, "תעודה טכנולוגית" 8בחוזר נג/ 347עיף ס -

 בשנת הלימודים התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)
(למעט תלמידים  מבוטל –חוזר מיוחד ב', התשמ"ט, "מתכונת בחינות הבגרות"  -

 ב בשנת הלימודים התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)"י-א"י

 –בה העליונה: עקרונות, לימודים, בחינות" חוזר מיוחד א', התשל"ז, "החטי -
- א"י לא לתלמידי( מבוטל, "זמני הבחינות", שהוא 4.7.5, למעט סעיף קטן בתוקף

 ב בשנת הלימודים התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)"י

חוזר מיוחד ו', התשל"ה, "ארגון הלימודים בחטיבה העליונה ומתכונת בחינות  -
 3.16-ו 3.1122, 3.104, 3.8, 3.3, 2.5טנים , למעט סעיפים קבתוקף –הבגרות" 

(לא לתלמידי  מבוטליםבפרק ב', שהם  3.4-ו 2.61, 1.2בפרק א' וסעיפים קטנים 
 .י"ב בשנת הלימודים התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)-י"א

(ד), 7בחוזר הוראות הקבע עד/ 3.1-47סעיף  :חוזרים קודמים בנושאים קשורים
ארגון הלימודים  :החטיבה העליונה  –שמעותית  התכנית הלאומית ללמידה מ"

  . בתוקף –" ותעודות הסיום

מנהלי המכללות לטכנאים יסודיים, -מנהלי מוסדות החינוך העל התפוצה:
מנהלי מחלקות החינוך ברשויות ו יסודי-מפקחים הכוללים בחינוך העלהולהנדסאים, 

 וברשתות החינוך.
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  הגורם האחראי

  המינהל למדע ולטכנולוגיה  שם היחידה הארגונית:  א.

  הטכנולוגיהמנהל אגף  בעל התפקיד:  ב.

   03-6896809 מספר הטלפון:  ג.

  gershonco]educationKgovKil   כתובת הדוא"ל:  ד.

  

  תוכן העניינים

 רקע .1
 המשנה החינוכית .2

 חטיבה העליונהמקצועיים ב-ארגון הלימודים הטכנולוגיים .3
 מקצועי-תעודת הסמכה בחינוך הטכנולוגי .4
 מקצועי.-פירוט המגמות, צבירי המקצועות ולימודי ההמשך בחינוך הטכנולוגי .5

 
 רקע  .1

בשנת הלימודים התשע"ד פורסם חוזר מנכ"ל שהתווה את מבנה הלימודים 
יסודי בראייה חינוכית ולימודית כוללת, עיצב את דרכי -בבית הספר העל

כה ואת מבנה ההיבחנות ופירט את הדרישות לתעודות הסיום במערכת ההער
  החינוך. 

לפרט ולהבהיר כיצד יבוא לידי ביטוי מבנה  שלהלן הואהוראה התפקיד 
מבנה הלימודים להתאים את מקצועי, -הלימודים בחינוך הטכנולוגי

וההיבחנות למדיניות הלמידה המשמעותית ולחזק את המקצוע הטכנולוגי, 
התנסות וחוויה בלמידה, ולהפכו למקצוע מרכזי במסלול המשמש  המשלב

דוגמה ללמידה משמעותית. בנוסף נועדה הוראה זו לפתוח לפני תלמידי החינוך 
מקצועי בארץ מגוון רחב של אפשרויות לקבלת תעודות הסמכה -הטכנולוגי

ותעודות מקצועיות בעלות משמעות שיסייעו לבוגרים להשתלב בעולם 
  עתידי.התעסוקה ה

-כנית האסטרטגית לחיזוק החינוך הטכנולוגימהת הוראה זו היא חלק
  : יהמטרותאלה  ;מקצועי

  וך פיתוח מצוינות בתחום המקצועיכלים למימוש עצמי ת להעניק  -

  ערך העבודה בחברה הישראלית לפתח את  -

mailto:gershonco@education.gov.il
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ברוח אזרחים יצרניים השואפים להשתלב ולהתקדם בשוק העבודה  לטפח  -
בעליה" (תלמוד בבלי, מסכת את "גדולה מלאכה שמכבדת ד, הנאמר בתלמו

  )'עמ' ב ,ט"נדרים, דף מ

ולהקטנת שיעור  יםהצמיחה של המשק והכלכלה הישראלי לתרום לקידום  -
לצרכים הלאומיים של  האבטלה באמצעות פיתוח הון אנושי תואם

  . המדינה

ת בשנ לימודיהם בכיתה י'הוראה זו מתייחסת לתלמידים שיחלו את 
  הלימודים התשע"ה ואילך.

  

  המשנה החינוכית  .2

במערכת החינוך חלק ממהלך כולל של פיתוח למידה משמעותית  היאכנית הת
 תוך 21-ה במאה לחיים הנדרשות למיומנויותת הלמידה התאממטרתה ש

 החברה של המגוונים לצרכים, התלמידים של שונותה לנטיות התייחסות
 אחריות פיתוח וכן ,גבוהה להשכלה מוסדותן מגווב הלימודים ולאופי בישראל

  .מדינההו חברהה ,וכלפי הקהילה עצמו כלפי הלומד של אישית

חינוך ה הטכנולוגיה במדינת ישראל היא טכנולוגיה חלוצית ופורצת דרך.
להכשיר את תלמידיו להמשיך ולהוביל את הטכנולוגי והמקצועי מבקש 

זקות של המערכת ואת הח לפתחהטכנולוגיה בשנים הבאות. לשם כך יש 
  ה.להתמודד עם האתגרים העומדים בפניוהקיימת 

  אנו מבקשים לפתח: ש זקות המרכזיותוהחאלה 

 תמקצועיה ההסמכהמאפשרת להתפתח ולהתקדם במסלולי המערכת   -
מדרגת הבסיס ועד לדרגות הגבוהות ביותר של ההתמקצעות בתחום הנבחר 

  על ידי הלומד

 צה"לו י התעשייה, המשק המאופיינים על ידרכים צלנותנת מענה המערכת   -

  רחבמתמקדת בטווח מיומנויות המערכת   -

בפיתוחים ובהתקדמות הטכנולוגית  חדשות לבקריםעדכנת מתהמערכת   -
  .בארץ ובעולם

  : מספר שאנו מבקשים להתמודד עמםאתגרים  להלן

שמעות ומערך  בעלתהסמכה  תתעודבסיום לימודיו  קבלל הצורך של הבוגר  -
 תלדיפלומ לימודים המשךלו משקתעסוקה בהשתלבות בל, שוק העבודהל

 הנדסאי/טכנאי
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מקצועי -התלמידים הלומדים בחינוך הטכנולוגי מספרהגדלת הצורך ב  -
של ענה לצרכים הביטחוניים והכלכליים שבכך יינתן ממתוך תפיסת עולם 

ים את תעצ שהלמידה במסגרת הטכנולוגית ה ומתוך הבנה עמוקהמדינה
  עבורם למידה משמעותית ותשמש התלמידים המסוגלות האישית של

בעולם מעשית הגדלת שיעור התלמידים המשלבים התנסות הצורך ב  -
  בתקופת לימודיהם. העבודה 

  

 בחטיבה מקצועיים הטכנולוגיים הלימודים ארגון  .3
  העליונה

 כללי 3.1
מקצועי מציע מגוון רחב של מגמות -החינוך הטכנולוגי 3.1.1

שהם השדרה של  תומקצוע 3נלמדים מגמה וגיות. בכל טכנול
  התוכן המקצועי. מקצועות אלה מוגדרים כדלקמן:  

מקצוע מבוא מתוך "מדעי הטכנולוגיה" או  :בחירה א'מקצוע 
  או מקצוע מדעי מקצועות המדע 

  מקצוע מוביל במגמה :בחירה ב'מקצוע 

כולל פרויקט  – מקצוע התמחות במגמה :בחירה ג'מקצוע 
  .מר/בחינת הסמכהג

(ד) 7של חוזר הוראות הקבע עד/ 3.1-47כפי שנאמר בסעיף  3.1.2
 של ברמה לימודים המחייב המורחב המקצועד: "-3.2.3בס"ק 

), אנגלית למעט( החובה ממקצועות אחד להיות יוכל ל"יח 5
 של בהיקף אחר בחירה מקצוע או ל"יח 5 של בהיקף גמר עבודת

  ".ל"יח 5

מקצועי יוכל לסיים את לימודיו -תלמיד בחינוך הטכנולוגי 3.1.3
ולזכות בשתי תעודות: תעודת בגרות ותעודת הסמכה 
טכנולוגית, בתנאי שהוא למד את שלושת מקצועות הבחירה 

  המוזכרים לעיל ועמד בחובות הנדרשות.
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  מקצועיות-הטכנולוגיות המגמות במסגרתוההיבחנות  הלימודים מבנה     3.2

ת הלמידה וההיבחנות בשלושת הטבלה שלהלן מתארת את אפשרויו
-המקצועות שהם שדרת התוכן המקצועי בכל מגמה טכנולוגית

  מקצועית:

  שם המקצוע  בחירהה
רמת 

  הלימוד

 היקףסה"כ 
בכיתות  הלימוד

  י"ב-י'
  הערכהההיבחנות/אופן ה

  א'

  

מדעי 
  הטכנולוגיה

  או:

  
שעות  450-90

  שנתיות
  הערכה פנימית

מבואות למקצוע 
 /יקהזפי: מדעי

  מיה/ביולוגיהכי

  או:

  
   שעות 90

  שנתיות
  הערכה פנימית

 /כימיה/פיזיקה
  ביולוגיה

  יח"ל  5
שעות  450

  שנתיות

   היבחנות חיצונית או

  הערכה פנימית

  מקצוע מוביל  ב'
  5או  3

  יח"ל 
שעות   540 עד

  שנתיות

  פנימית או  הערכה

   היבחנות חיצונית ו/או

דרישות  ל פימבחן הסמכה ע
   הגוף המסמיך

  מקצוע התמחות  ג'
  5או  3

  יח"ל
 שעות  630עד 

        שנתיות

ע"י  בהערכה פרויקט גמר
מבחן  ו/אוחיצוני בוחן 

דרישות הגוף  פ"יהסמכה ע
    המסמיך
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  הבהרות לטבלה

מההוראות בחוזר חייב תזכאות לתעודת בגרות מותנית בכל המה  א.
מידה התכנית הלאומית לל" ,3.1-47(ד), סעיף 7הוראות הקבע עד/

ארגון הלימודים ותעודות : חטיבה העליונהה –משמעותית 
 .הסיום"

יח"ל הכוונה  3מקצוע ברמה של  הנחיות אלוכאשר מצוין ב  ב.
 חוזרמתוך  (ראה הערה .למקצוע מורחב שאינו מקצוע חובה

בה לעניין ההרח 3.2.3 , ס"ק3.1-47 סעיף(ד), 7הוראות הקבע עד/
 במקצוע וייבחן שילמד תלמיד: "יח"ל לאחר סיום הלימודים 5-ל

 רשאי שהוא המקצועות משני באחד( חובה מקצוע שאינו מורחב
 בהצלחה ויעמוד ל"יח 5 של ברמה) בהיבחנות חיצונית להרחיב
 הספר לבית חובותיו את ישלים לא אך, החיצונית בבחינה

 זה מקצוע לרשום לבקש יוכל, ספרית-הבית ההערכה במסגרת
 להשלים יוכל התלמיד. ל"יח 3 של בהיקף, הציונים בגיליון בלבד

, חיצונית בבחינה ל"יח 5 של להיקף זה במקצוע לימודיו את
  ").הספר בית סיום לאחר, משנה כנבחן

תלמיד להיבחן בהיבחנות בהתאם לחוזר המוזכר לעיל יוכל   ג.
מעבר למקצועות החובה. מכיוון  בשני מקצועות בלבד חיצונית

מקצועות בנוסף  3בות לימודים של שהמגמות הטכנולוגיות מחיי
על התלמיד לבחור מקצוע אחד או שניים למקצועות החובה, 

 , כמפורט להלן: בלבד להיבחנות חיצונית
 מדעי מקצועבבהערכה חיצונית הן יבחן לההתלמיד אם יבחר   -

פרויקט , יוערך ')ב בחירה( המוביל במקצוע הןו') א בחירה(
 ,י בוחן חיצוני, על יד')ג הבחיר( ההתמחות במקצועשלו  הגמר

 450בהיקף של כי המקצוע נלמד ירשם בתעודת הבגרות יו
 שעות. 

 באחדרק  חיצונית בהערכה יבחןאם יבחר התלמיד לה  -
 המוביל מקצועהו') א בחירה( מדעיה קצועמבין המ המקצועות

במקצוע  חןיבהוא יוכל לה, ל"יח 5 של ברמה') ב בחירה(
רשם ייהציון ו ,חיצונית כהבהער ')ג בחירה( ההתמחות

  יח"ל. 5בתעודת הבגרות בהיקף של 
מקצועי שואף לשיתוף פעולה עם התכנית -המסלול הטכנולוגי  ד.

כל בוגר קהילתית ש-להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית
 יציע מקצועי-. המסלול הטכנולוגימחויב בה במערכת החינוך

חות ההתמגמר במקצועות הפרויקט במסגרת שעות  לשלב
במסגרת  פעילות מקצועית-של מגמה טכנולוגית )בחירה ג'(

קהילתית ובכך -ולמעורבות חברתיתהתכנית להתפתחות אישית 
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במקרה כזה יקבל  זכאות לבגרות.המקנים  את החובותלקיים 
הכנת הפרויקט שני ציונים בסוף כיתה י"ב:  התלמיד במסגרת

אישית  ציון בפרויקט הטכנולוגי וציון בתכנית להתפתחות
  קהילתית.-ולמעורבות חברתית

  
 בחינוך בכל מקצוע ההיבחנות ומרכיבי הלמידה תכנית מבנה   3.3

  מקצועי-הטכנולוגי

כמו של יתר  ,תכנית הלימודים של כל אחד מהמקצועות הטכנולוגיים
המקצועות, תחולק למרכיבי חובה ולמרכיבי הרחבה והעמקה. מרכיב 

ס הידע והמיומנויות של המקצוע. החובה מיועד להעברת תכנים של בסי
מרכיב  ההרחבה יאפשר לגוון את ההוראה ואת הלמידה. החלוקה לשני 

כמפורט בטבלה שלהלן. התוכן  ,70%:30% של המרכיבים תהיה ביחס
י המורים מתוך מגוון ל ידבחר עיואופן הלימוד בפרק ההרחבה י

  הרלוונטי. הטכנולוגי אפשרויות שיציע כל מפמ"ר לפי התחום

  
יח"ל לבוחרים  5בהיקף של מבנה הלמידה של מקצוע טכנולוגי 

  במקצוע להיבחנות חיצונית

  לנבחני משנה יפורסמו שאלוני השלמה על ידי אגף הבחינות.   *

 המרכיב
  חובההמרכיב 

 בהערכה חיצונית 
  העמקהההרחבה והמרכיב 

 ספרית-בהערכה בית 
 *30% -כ   70% -כ היקף החומר

הרחבה לבחירת המורה המלמד  מוגדרת מראש תכנית הלימודים
ציע  והעמקה מתוך תכנית שי

 מפמ"ר המקצוע 
 אירוע בחינה חיצוני (בחינה בכתב או דרך ההערכה 

ע"י בוחן חיצוני) +  הערכה חלופית
 ספרי- "ציון הגשה" בית

ספרית בדרכים - ביתהערכה 
(פרויקט גמר/חקר,  מגוונות 

, תלקיט, מטלת ביצוע, מעבדה
) עפ"י קביעת בית הספר מבחן

ובהתאם לאפשרויות שצוינו 
בחוזר הוראות  3.1-47בסעיף 

 (ד)7הקבע עד/
רוע יאיהיו עבור ציון של ה 70% הרכב הציון  

ציון  30%+ הבחינה החיצונית עצמה 
"ציון מגן"/"ציון (ספרי -בית

 )"הגשה"/"ציון מסכם

 ספרי-ציון בית 30%

הרכב הציון 
 הסופי במקצוע

70%  30% 
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  הערה

יח"ל  3-יח"ל הכוונה היא ל 3היקף של ב בכל מקצוע המוגדר כמקצוע
, כמפורט להלן: במבנה ההיבחנות יח"ל 5בהיבחנות חיצונית מתוך תכנית של 

יח"ל אשר יורכב משני  5יהיה אירוע הערכה/בחינה אחד בלבד ברמה של 
ל יח" 3-של תכנית הלימודים ל 70%מרכיבים: בחינה חיצונית בהיקף של 

 30%ספרית/הערכה חלופית בהיקף של -במקצוע הלימוד + הערכה בית
  יח"ל.  5-המשלימה ל

  

 מקצועי/הטכנולוגי בחינוך הסמכה תעודות  .4
 כללי   4.1

משמעותית  התעודשואף לאפשר לכל בוגר מקצועי -החינוך הטכנולוגי
בהתאם לתפיסת עולם זו . או ללימודי המשך עולם העבודהלבעלת ערך ו

קידום מאפשרת מערכת זו היא גמישה ו ת חדשה.מכֹוְס מערכת הַ נבנתה 
  .מדרגי ההסמכה השוניםמעבר בין ו

   התעודות והדרישות    4.2

 מידללת האפשריותטבלה המתארת את מגוון תעודות ההסמכה  הלןל
כל אחד מהבוגרים יהיה זכאי לתעודת מקצועי. -במסלול הטכנולוגי

המבטאת את הגבוהה ביותר, דה הסמכה אחת בלבד, ועליו לשאוף לתעו
  מלוא כישוריו ויכולותיו. 



              äôìçä – 48–3.1                                                                   äòá÷ úåàøå  
  

               'îò10  êåúî16 íéãåîò       /ãò ì"ëðî øæåç12"ë ,(à)ã àáá  ,ã"òùúä20  èñåâåàá2014 
    

  

26

  
  ההסמכה

   סוג התעודה

  להסמכה מקצועית תנאים לזכאותה
אפשרויות 

  התקדמותה
  

 הצירוף
 -  מינימליה

יח"ל 
  מצטברות

מינימליות הדרישות ה
-בתחום הטכנולוגי

  מקצועי

דרישות ה
מינימליות ה

  בתחום העיוני

1.1  

תעודת 
הסמכה 

 -טכנולוגית
מקצועית 

  בסיסית
יח"ל +  3 

 שעות 450
   שנתיות

מקצוע ב 'שע 90   -
מדעי במבוא מדעי/
  הטכנולוגיה 

מקצוע בשע'  90   -
  מוביל 

מקצוע ביח"ל  3   -
  התמחות

 שע' 90   -
במקצוע 
מאשכול 

 האם-שפת
(עברית או 

  ערבית)
 שע' 90  -

  מתמטיקהב
 שע' 90  -

  אנגליתב

המשך 
במדרג 

תעודות 
ההסמכה 

תעודת ל
  1.2 כההסמ

1.2  

תעודת 
הסמכה 

 -טכנולוגית
   מקצועית

    רגילה

יח"ל  +  6
 שעות 360

   שנתיות

עפ"י התנאים לזכאות 
, 1.1-להסמכה ב

יח"ל  3 בתוספת
  מקצוע מובילב

  

עפ"י התנאים 
  1.1-להסמכה ב

  

המשך 
במדרג 

תעודות 
ההסמכה 

תעודת ל
  1.3הסמכה 

  
1.3  

תעודת 
הסמכה 

 -טכנולוגית
מקצועית 
   מתקדמת

יח"ל  +  9
 שעות 270

   שנתיות

תנאים העפ"י 
 ,1.2-בלהסמכה 

 בתוספת עמידה
בבחינות ההסמכה 
שיפורסמו בהתאם 

  לכל מגמה בהתמחות

תנאים העפ"י 
 1.2-בלהסמכה 

ואנגלית ברמה 
    יח"ל 3של 

  

המשך 
במדרג 

תעודות 
ההסמכה 

תעודת ל
   2.1 הסמכה

  
  
  

2.1  

תעודת 
הסמכה 

 -טכנולוגית
 מקצועית

המאפשרת 
ה כניס

ללימודי 
  טכנאים

יח"ל +  12 
שעות  180

  שנתיות

מקצוע בשע'  90  -
מדעי במבוא מדעי/
  הטכנולוגיה 

מקצוע ביח"ל  3   -
  מוביל 

מקצוע ביח"ל  3   -
  התמחות 

 שע' 90   -
במקצוע 
מאשכול 

  האם-שפת
יח"ל  3   -

  מתמטיקהב
יח"ל  3   -

  אנגליתב
  

המשך 
במדרג 

תעודות 
ההסמכה 

תעודת ל
  2.2טכנאי 
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  כהההסמ

   סוג התעודה

  להסמכה מקצועית תנאים לזכאותה
אפשרויות 

  התקדמותה
  

 הצירוף
 - מינימליה

יח"ל 
  מצטברות

מינימליות הדרישות ה
-בתחום הטכנולוגי

  מקצועי

דרישות ה
מינימליות ה

  בתחום העיוני

  
2.2  

/ תתעוד
 תדיפלומ
  טכנאי

  טכנאים

בבחינות עמידה 
הגשת לטכנאים  ו

 פרויקט גמר לטכנאים
  וף כיתה י"גבס

המשך   
במדרג 

תעודות 
ההסמכה 

תעודת ל
 2.3הנדסאי 

ג "י-ב או
מורחב 

להסמכות 
  מתקדמות

  
2.3  

 ת/תעוד
 תדיפלומ

  הנדסאי

  הנדסאים

בבחינות  עמידה
הגשת להנדסאים  ו
פרויקט גמר 

בסוף כיתה  להנדסאים
  י"ד

המשך   
במדרג 

 אוההסמכה 
ד "י-בהמשך 

להסמכות 
מתקדמות 

ו/או 
לימודים 
על  אקדמיים

פי תנאי 
  הקבלה

  
3.1  
  

תעודת 
הסמכה 

 -טכנולוגית
  בגרותית 

  
יח"ל +  24

 שעות 90
   שנתיות

מקצוע בשע'  90   -
מדעי במבוא מדעי /
  הטכנולוגיה

מקצוע ביח"ל  3   -
  מוביל

מקצוע ביח"ל  5  -
 450 או התמחות 

מקצוע בשעות 
התמחות (פרויקט 

  גמר)

  יח"ל חובה 16
על פי התנאים 

לחוקת הזכאות 
בגרות, ומתוכן ל

מתמטיקה 
ואנגלית ברמה 

  יח"ל 3של 
   

  

המשך 
במדרג 

תעודות 
ההסמכה 

תעודת ל
 3.2הסמכה 

או לימודים 
על  אקדמיים

פי תנאי 
  הקבלה
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  ההסמכה

   סוג התעודה

  להסמכה מקצועית תנאים לזכאותה
אפשרויות 

  התקדמותה
  

 הצירוף
 - מינימליה

יח"ל 
  מצטברות

מינימליות הדרישות ה
-טכנולוגיבתחום ה

  מקצועי

דרישות ה
מינימליות ה

  בתחום העיוני

  
3.2  

תעודת 
הסמכה 

 -טכנולוגית
בגרותית 
  מתקדמת

יח"ל +  26 
שעות  90

  שנתיות

תעודת תנאים להעפ"י 
  3.1הסמכה 

  

יחידות , יח"ל 18
על פי החובה 

התנאים לחוקת 
הזכאות לבגרות, 

 מתוכןו
מתמטיקה 
  יח"ל  5ברמה של 

המשך 
במדרג 

תעודות 
סמכה הה

 תעודתל
 3.3 הסמכה

או לימודים 
על  אקדמיים

פי תנאי 
  הקבלה

  
  

3.3  

תעודת 
הסמכה 

-טכנולוגית
 -מדעית

  בגרותית 

 יח"ל +  30 
שעות  450

  שנתיות

מקצוע ב יח"ל 5   -
  דעי מ

מקצוע ביח"ל  5   -
  מוביל

מקצוע בשעות  450 -
התמחות (פרויקט 

  גמר)

יחידות , יח"ל 20
על פי החובה 

התנאים לחוקת 
הזכאות לבגרות, 

יח"ל  5 ומתוכן
 5-ומתמטיקה ב

  יח"ל באנגלית

המשך 
לימודים 

אקדמיים 
בתחומי 
המדעים 
על  וההנדסה
פי תנאי 
  הקבלה

  

  הבהרות לטבלה

קבעו במשותף עם הגוף המסמיך יהנחיות לצורת ההיבחנות להסמכות יה .א
 .הסמכותו טכנולוגיה בדףטכנולוגיה לנהל למדע ויויפורסמו באתר המ

כי התלמיד נבחן במקצוע משמעו  בטבלה יחידות הלימודמספר  רישום .ב
כי התלמיד נבחן משמעו  לימודהמספר שעות רישום  ;חיצונית היבחנות

 פנימית. במקצוע בהערכה

ומעלה) בכל  55הכוונה היא לעמידה בהצלחה (בציון  המינימליות"דרישות ב" .ג
 מקצוע שהוזכר.
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 בחינוךודי ההמשך צבירי המקצועות ולימ ,המגמותפירוט   .5
   מקצועי-הטכנולוגי

 כללי   5.1
מציע לתלמידים מגוון  מקצועי-החינוך הטכנולוגיכאמור לעיל, 

מקצוע מוביל מכל אחד מהם מורכב ממקצוע מדעי, ומקצועות לימוד, 
בטבלאות שלהלן מובא פירוט של האפשרויות מקצוע התמחות. מו

  השונות ללמידה:
  

  בחטיבה העליונה מקצועיות-ותפירוט המגמות הטכנולוגי  5.2

  מגמההסמל  התמחותהשם  מובילהמקצוע ה מגמההשם 

הנדסת 
אלקטרוניקה 

  )11ומחשבים (

אלקטרוניקה 
 מחשבים

  1120  מערכות מחשוב ובקרה

  1130 מערכות מחשבים

  1140 תקשורת ואלקטרוניקהמערכות 

הנדסת תוכנה 
)14(  

  1410 תכנון ותכנות מערכות מדעי המחשב

יוטכנולוגיה ב
  1610 ביוטכנולוגיה רכותמע  כימיה )16(

מדעית 
  3010 טכנולוגיה מוכללת מדעי ההנדסה )30טכנולוגית (

הנדסת מכונות 
 בקרה במכונות )32(

  3210 מערכות תעופה

  3220  מכטרוניקה

  3230  תרמודינמיקה טכנית ימית

  התשע"ההחל מ ,3240  אוטוטק  –' ממוחשבות ברכב מע

  התשע"ההחל מ ,3250  )(ציוד מכני הנדסי מ"הצ

צור ימע' י
ממוחשבות 

)10( 
 מכניקה הנדסית

  1010 םתיב" סיב"ם מע' 

  1020 תחזוקת מערכות מכניות

  1030 מערכות מכונאות רכב

  1040 ממוחשבות וחשמל ברכב מערכות 
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  מגמההסמל  התמחותהשם  מובילהמקצוע ה מגמההשם 

הנדסת בנייה 

יכלות ואדר

)12( 
 טכנולוגיות בנייה

  1210 אדריכלות

  1220 תכנון הנדסי של מבנים

הנדסת 
תעשייה וניהול 

)18( 
 ניהול ותפעול

  1810 ניהול הייצור

  1820 ניהול השיווק

אמנויות 
  )20העיצוב (

 אמנות שימושית

  2010  עיצוב

  2020 אופנה ותלבושת

  2030 וטיפוח החןעיצוב 

טכנולוגיות 
 אופטיקה יישומית )21שורת (תק

  2110 מערכות טלוויזיה וקולנוע

  2120 צילום רכותמע

מדיה ופרסום 
 תקשורת וחברה )31(

  3110 תקשורת אלקטרונית

  3120 פרסום ויחסי ציבור

מערכות בקרה 
 מע' חשמל )33ואנרגיה (

  3310 מערכות הספק, פיקוד ובקרה

  3320 מערכות בקרת אקלים

י  ניהול עסק
 מינהל וכלכלה )17(

  1710 ניהול משאבי אנוש

  1720 חשבונאות

תיירות ופנאי 
  תיירות )19(

  1910 ניהול תיירותי

  1920  ניהול מלונאי

מע'  בריאות 
)24(  

  2420 מערכות רפואיות מדעי הבריאות

פסיכולוגיה  )25חינוך (
  2510 חינוך לגיל הרך התפתחותית

מערכות ימיות 
  2610 ימאות וספינות םמדעי הי )26(

  3410 אמנות הבישול והאפייה המלונאית מדעי התזונה )34מלונאות (

  3510 תשתיות מחשוב ותקשוב מערכות תקשוב )35תקשוב (
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פירוט המגמות הטכנולוגיות ללימודי המשך (לימודי תעודה) מהמגמות   5.3
    מקצועיות בחטיבה העליונה-הטכנולוגיות

  

קצועית מ-המגמה הטכנולוגית

  בלימודי ההמשך
  מקצועית בחטיבה העליונה-המגמה הטכנולוגית

  הסמל  הסמל ושם המגמה  שם המגמה וההתמחות   הסמל
שם המגמה המזינה 

  וההתמחות

בניית  –הנדסת מכונות  1091
 )10מערכות ייצור ממוחשבות ( מכונות

  

 מערכות תיב"ם  1010

 תחזוקת מערכות מכניות 1020     

 –מכונות  הנדסת 1092
 מכטרוניקה

  

 )32הנדסת מכונות ( 

 מכטרוניקה  3220

מערכות  –הנדסת מכונות  1093
 מכונות תעופה 3210 תעופה

מכונאות  –הנדסת מכונות  1094
 מכונאות ימית 3230 ימית

מכונאות  –הנדסת מכונות  1095
 )10מערכות ייצור ממוחשבות ( רכב

  

 מערכות מכונאות רכב 1030

 מערכות חשמל ברכב 1040    

   אוטוטק –הנדסת מכונות  1097

 )32הנדסת מכונות ( 

 אוטוטק  3240

 צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) 3250 צמ"ה  –הנדסת מכונות  1098

1191 
הנדסת אלקטרוניקה 

מע'  –ומחשבים 
הנדסת אלקטרוניקה  אלקטרוניות

 )11ומחשבים (

  

  

 מערכות אלקטרוניות 1140

1192 
אלקטרוניקה הנדסת 

מע' מחשוב  –ומחשבים 
 ובקרה

 מערכות מיחשוב ובקרה 1120

 מערכות מחשבים  1130    

 –הנדסת בנייה ואדריכלות  1291
 )12הנדסת בנייה ואדריכלות ( בניה

  

 תכנון הנדסי של מבנים 1220

 –הנדסת בנייה ואדריכלות  1292
 אדריכלות 1210 אדריכלות
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עית מקצו-המגמה הטכנולוגית

  בלימודי ההמשך
  מקצועית בחטיבה העליונה-המגמה הטכנולוגית

  הסמל  הסמל ושם המגמה  שם המגמה וההתמחות   הסמל
שם המגמה המזינה 

  וההתמחות

 תכנון ותכנות מערכות 1410 )14הנדסת תוכנה ( הנדסת תוכנה 1491

 מינהל משפטי –ניהול עסקי  1791
 )17ניהול עסקי (

  

  

1710 

  

 י אנושניהול משאב

   מינהל רפואי –ניהול עסקי  1792

חשבונאות   –ניהול עסקי  1793

 חשבונאות 1720 וחשבות שכר

 –הנדסת תעשייה וניהול  1891

 )18הנדסת תעשייה וניהול ( מערכות תפעול

  

 ניהול הייצור 1810

 –הנדסת תעשייה וניהול  1893

 ניהול השיווק 1820 לוגיסטיקה ושיווק

 עיצוב מדיה –וב עיצ 2092
  )20אמנויות העיצוב (

2010 

  

 עיצוב

   עיצוב המוצר  –עיצוב  2093

 2110 )21מערכות טלוויזיה וקולנוע ( מערכות טלוויזיה וקולנוע 2191

2120 

 מערכות טלוויזיה וקולנוע

 מערכות צילום       

 3110 )31מדיה ופרסום (    

3120 

 תקשורת אלקטרונית 

 ום ויחסי ציבור פרס      

 מערכות רפואיות 2420 )24מערכות בריאות (  

הנדסת חשמל בקרה  3391

מערכות הספק  –ואנרגיה 

 פיקוד ובקרה

הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה 

)33(  
3310 

3320 

 מערכות הספק פיקוד ובקרה

 מערכות בקרת אקלים  

 ותקשוב תשתיות מחשוב 3510 )35מערכות תקשוב ( מערכות תקשוב 3591
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P .  ארגון ומינהל  

P.1   ארגון העבודה הפדגוגית   

  –התכנית הלאומית ללמידה משמעותית    3.1-49
היבחנות ה החטיבה העליונה: מועדי

  לאוכלוסיות מיוחדות

  
   מבוא
 תמצית

להתאים לאוכלוסיות מיוחדות את פריסת מועדי ההיבחנות מטרת הוראה זו 
התאם למדיניות הלמידה המשמעותית המיושמים בכל החטיבות העליונות ב

  (ד).7/שהוסדרה בחוזר מנכ"ל עד

לשם כך הוגדרו בהוראה זו כמה קבוצות של אוכלוסיות מיוחדות: עולים חדשים, 
תלמידי החינוך המיוחד הלומדים בבתי הספר רגילים בכיתות לחינוך מיוחד או בבתי 

גר, תלמידי מפת"נים ספר לחינוך מיוחד, תלמידי כיתות מב"ר, תלמידי כיתות את
 ותלמידים ומח"טים, תלמידי כיתות טו"ב (טכנאים ובגרות), תלמידי תכנית היל"ה

  .מחוננים ומצטיינים

  לקבוצות שהוזכרו יתאפשר מועד היבחנות התואם את צורכיהן.

  . 2014בספטמבר  1-החל מ התוקף:

 ההוראה חלה על כל הגורמים במערכת החינוך המטפלים בתלמידי התחולה:
 ,שנת הלימודים התשע"המהחל  ,החטיבה העליונה שיחלו את לימודיהם בכיתה י'

שנים החל  15מעניקים שירות לנבחנים אקסטרנים שימלאו להם הועל כל הגורמים 
  ואילך.  1.9.14-מ

  חדש. הסטטוס:

   חוזרים קודמים באותו נושא

מיוחד: ועדת "יישום חוק החינוך ה(א), 3עב/בחוזר הוראות הקבע  1.2-41סעיף   -
 שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה, וועדת

  מבוטל –" ערר
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שימו לב: ביטול החוזרים שלהלן נוגע לתלמידים שיחלו את לימודיהם בכיתה י' החל 
 1.9.14-שנים החל מ 15משנה"ל התשע"ה ואילך ולנבחנים אקסטרניים שימלאו להם 

טול נוגע לכל התלמידים העתידים לקבל את תעודת הבגרות לפי ואילך, דהיינו הבי
  חוקת הזכאות החדשה לבגרות. 

(למעט תלמידי  מבוטל –מיוחד ב', התשמ"ט, "מתכונת בחינות הבגרות"  חוזר  -
 י"ב בשנה"ל התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)-י"א

 –ינות" חוזר מיוחד א', התשל"ז, "החטיבה העליונה: עקרונות, לימודים, בח  -
- תלמידי י"אל א(ל מבוטל, "זמני הבחינות", שהוא 4.7.5, למעט סעיף קטן בתוקף

 י"ב בשנה"ל התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)
חוזר מיוחד ו', התשל"ה, "ארגון הלימודים בחטיבה העליונה ומתכונת בחינות   -

-אתלמידי י"ל א(ל מבוטלבפרק ב', שהוא  3, למעט סעיף קטן בתוקף –הבגרות" 
 י"ב בשנה"ל התשע"ה ותלמידי י"ב בהתשע"ו)

    בנושאים קשוריםחוזרים קודמים 

התכנית הלאומית ללמידה (ד), "7בחוזר הוראות הקבע עד/ 3.1-47סעיף   -
 בתוקף –ארגון הלימודים ותעודות הסיום"  :החטיבה העליונה  –משמעותית 

")(א5/דע בחוזר הוראות הקבע 1.2-42סעיף   - נוך המיוחד: ועדת יישום חוק החי, 
 שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה, וועדת

 בתוקף  –עדכון"  –ערר 
תכניות  –"תלמידים מחוננים  (ב),8תשע/בחוזר הוראות הקבע  1.5-1סעיף   -

לבחינות  צעירים, "נבחנים 4.4ייחודיות ונהלים להפעלתן וליישומן", סעיף קטן 
   בתוקף –הבגרות" 

"זכויות של תלמידים עולים ותושבים (א), 3סט/בחוזר הוראות הקבע  4.3-35סעיף   -
  בתוקף –בבחינות הבגרות"  חוזרים הנבחנים

התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים (ב), "4בחוזר הוראות הקבע סד/ 4.3-25סעיף   -
  בתוקף –" ליקויי למידה אינטרניים ואקסטרניים עם

(א), "נהלים חדשים לנבחנים צעירים 3ר הוראות הקבע סז/בחוז 4.3-30סעיף  -
 .בתוקף –בבחינות הבגרות" 

 אגף שח"רהמפקחים הכוללים בחינוך העל יסודי מפקחי מנהלי מחוזות,  התפוצה:
 מובילי תכניותעולים חדשים, מנהלי תכניות ל, ומובילי תכניות של אגף שח"ר

, המפקחים טכנולוגיההמדע והמינהל  מנהלי תכניות טו"ב שלמצטיינים ולמחוננים ול
על החינוך המיוחד, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות וברשתות החינוך, מנהלי 

  יסודיים. -מוסדות החינוך העל
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  הגורם האחראי

  לחינוך על יסודי א' אגף שם היחידה הארגונית:  א.

  אגף א' לחינוך על יסודי מנהל בעל התפקיד:  ב.

   02-5603259 מספר הטלפון:  ג.

  dasibe]educationKgovKil   :כתובת הדוא"ל  ד.

  

  תוכן העניינים

  מבוא  .1

  האוכלוסיות המיוחדות   .2

  מועדי ההיבחנות לאוכלוסיות מיוחדות  .3

  .רך ליישוםד אבני  .4

  
 מבוא   . 1

  הרקע  1.1

מבנה את שהתווה  פורסם חוזר מנכ"ל ד"עבשנת הלימודים התש
בראייה חינוכית ולימודית כוללת,  יםיסודי-הספר העל תיהלימודים בב

ופירט את הדרישות  כה ואת מבנה ההיבחנותאת דרכי ההער עיצב
   .לתעודות הסיום במערכת החינוך

להתאים את המסגרת הכללית שהותוותה בחוזר הנ"ל תפקיד הוראה זו 
זמן  שתאפשר הארגוניתתשתית ה לאוכלוסיות מיוחדות, תוך שמירה על

מיומנויות ה ולרכישתללמידה חווייתית, מעמיקה ומשמעותית 
  .21-הנדרשות לחיים במאה ה

תחומי האוטונומיה של בתי הספר  הוראה זו באה להרחיב עוד יותר את
 יהםנטיותולאפשר להם לבתי הספר לבנות תכנית היבחנות מותאמת ל

 ויחד עם זאת להגדיר גווניםצרכים המה בעלי שונות של התלמידיםה
  ואחידים המגבילים את ההחרגה.קריטריונים ברורים 

בשנת הלימודים את כיתה י' יחלו הוראה זו מתייחסת לתלמידים ש
  .ואילךהתשע"ה 

  

  המשנה החינוכית   1.2

בכלל ואת המדיניות  החינוךכת מער המלווה אתערכי -הפילוסופי העולם
שביסודההתפיסה ההומניסטית  ללמידה משמעותית בפרט מושתת על

mailto:dasibe@education.gov.il
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הבנה כי בני חופש הביטוי שלו, תוך וערכים של כבוד האדם, חירותו 
  האדם אינם זהים ולכל אחד מהם צרכים ורצונות שונים. 

המדיניות ללמידה משמעותית מבקשת להתאים את הלמידה ללומד: 
לגילו, למינו, לתרבותו, לכישוריו ולנטיות לבו, ומניחה כי חוויית 

מידה המשמעותית תבוא לידי ביטוי בדרכים שונות אצל אנשים הל
שונים. לפיכך יש חשיבות ערכית ופדגוגית לאפשר גמישות והתאמה 

  במועדי ההיבחנות לצורכיהם של לומדים מסוימים.

יאפשר מסלולים ואפשרויות שמטרה לפתח מערך לשם לו  משרד החינוך
מרבית מלימודיו בבית לכל בוגר למצות את יכולותיו ולהפיק משמעות 

  . הספר

מחייבת ליצר  בבתי הספרמגוון צרכים  שלהםהימצאותם של תלמידים 
   פתרונות מגוונים לתכנית ההיבחנות המיועדת לכלל. 

  הן: ההיבחנות המחריגה אוכלוסיות מיוחדותמטרות תכנית 

  לסייע לכל תלמיד להתפתח לכדי מימוש של יכולותיו ונטיותיו  א.

ולשפר את העיקרון  של צורכי הפרטה מערכתית לעודד ראיי  ב.
  "האחר הוא האני"  החינוכי העומד מאחורי התפיסה של

בסיוע לאוכלוסיות המיוחדות למצות לאפשר לבתי הספר גמישות   ג.
  .על ידי מתן הזדמנות להיבחנות במועד נוסף הןיתואת יכול

  

 האוכלוסיות המיוחדות  .2
  כללי   2.1

כמה קבוצות של אוכלוסיות מיוחדות שיש בחטיבות העליונות בארץ 
לאפשר להן התנהלות שונה מזו המיושמת בכלל המערכת. לכל אחת 
מהקבוצות צרכים שונים עקב סיבות מגוונות שבגינן יש לאפשר 
לקבוצות אלה התאמות שונות במסגרת תכנית ההיבחנות בחטיבה 

  העליונה. 

  בפרק זה מובא פירוט של אוכלוסיות אלו.

  

 בשילוב אישי, למידי החינוך המיוחד הלומדים בבתי ספר רגיליםת   2.2
   בכיתות לחינוך מיוחד או בבתי ספר לחינוך מיוחד

תלמידים שעברו ועדות השמה ונמצאו מתאימים למסגרות של חינוך 
), סעיף (א5/דע מיוחד. פירוט נוסף אפשר למצוא בחוזר הוראות הקבע

נות להם מתוקף חוק חינוך זכויות המוק ישתלמידים אלה ל .1.2-42
   .1988-מיוחד, תשמ"ח
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בשילוב אישי ותלמידי החינוך  הוראה זו מתייחסת רק לתלמידי החינוך
   ללימודים בכיתות או בתי ספר לחינוך מיוחד.המיוחד שלהם זכאות 

 )מיוחד בתכנית השילוב (הלומדים בכיתות הרגילותהחינוך התלמידי 
  .כיתתם ייבחנו על פי מועדי ההיבחנות של

  

  עולים חדשים    2.3

קליטתם הנאותה של העולים בארץ ומתוך רצון לבמטרה לסייע 
להיענות לצורכי התלמידים העולים ולהתחשב בקשייהם הלימודיים 

כמפורט  כללי היבחנות ייחודיים עבורםהחליט משרד החינוך לקבוע 
  .4.3-35סעיף (א), 3סט/בחוזר הוראות הקבע 

ם המוגדרים בחוזר הנ"ל כעולים חדשים, מידיהוראה זו מתייחסת לתל
בה כל התלמידים בעלי זכויות דומות, שלומדים במסגרת ובתנאי שהם 

  .כיתות נעל"האו  כגון כיתות קלט 

  

  תלמידים הלומדים במפת"נים או במח"טים   2.4

המסגרות מפת"ן, מח"ט (וגם מרכז חינוך או מרכז נוער) מיועדות 
. כדי לסייע לתלמידים הלומדים בתכניות לקידום אוכלוסיות מוחלשות

את על הקשיים הלימודיים, יש לרכז את הלמידה ואלה להתגבר 
  במקצועות מעטים ובפרקי זמן קצרים.  ההיבחנות

מסגרת טיפולית חינוכית  –מפעל תעסוקה לנוער  –מפת"ן  2.4.1
שיקומית המופעלת על ידי השירות לשיקום נוער במשרד הרווחה 

  ויות המקומיות בשיתוף משרד החינוך.באמצעות הרש

 –מרכז חינוך טכנולוגי  –מח"ט (או מרכז חינוך או מרכז נוער)  2.4.2
מרכזי לימוד קטנים לאוכלוסיות מוחלשות בפיקוח של משרד 

  החינוך. 

  

  תלמידי כיתות אתגר   2.5

 תטכנולוגיבמגמה  לקראת תעודת בגרותכיתות תלמידים הלומדים ב
מיומנויות  ומעניקות לתלמידים בסכנת נשירההמיועדות (אתגר) 

  הכרחיות לבוגרי מערכת החינוך לקראת המשך מוצלח במסלול חייהם. 

תלמידים אלה זקוקים לעיתים קרובות לתגמול מהיר על השקעתם 
את הלמידה ו לרכז עבורם אתולכן חשוב  ולחוויות הצלחה מידיות,

  ההיבחנות בפרקי זמן קצרים.
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  ת מב"רתלמידי כיתו   2.6

  מעבר לבגרות רגילה. –מב"ר 

פוטנציאל  הלומדים בכיתות שהוגדרו ככיתות מב"ר הם בעליתלמידים 
פי -עלש ,חסכים לימודיים ניכרים עםתלמידים או  לימודי בלתי ממומש

  לקראת בחינות הבגרות. יש סיכוי לקדמםהחלטת המועצה הפדגוגית 

  

   תלמידי תכנית היל"ה   2.7

ת יסוד ולימודי השכלה) פועלת במסגרת תחום תכנית היל"ה (השלמ
במסגרת היחידות  ,קידום נוער במינהל חברה ונוער במשרד החינוך

התכנית  לקידום נוער ברשויות המקומיות ובמוסדות חסות הנוער.
מיועדת לבני נוער אשר מסיבות שונות מצויים מחוץ למסגרת החינוך 

  לצורך השלמת השכלתם.  ,הפורמלית

  

  די מסלול טו"בתלמי   2.8

תכנית טו"ב (טכנאים ובגרות) מהווה מסלול לימודים מכיתה ט' ועד 
כיתה י"ב שבסיומו הבוגרים זכאים לתואר טכנאי ולתעודת בגרות.  
בוגרי תכנית זו יכולים להציג את מועמדותם ללימודי המשך לתואר 

  הנדסאי. 

 תלמידי התכנית מאיצים את לימודיהם ומסיימים בסוף כיתה י"ב
  תכנית לימודים אשר נמשכת באופן רגיל שנה נוספת. 

  

  תלמידים מחוננים ומצטיינים    2.9

מערכת החינוך מקדמת הצטיינות ומצוינות ומאמינה כי מדיניות 
הלמידה המשמעותית תסייע לכך. תפקידה המרכזי של מערכת החינוך 
 בכללותה הוא לסייע לכל תלמיד להתפתח לכדי מימוש של יכולותיו ושל

נטיותיו. על כן חשוב לאפשר לקבוצת התלמידים המחוננים והמצטיינים 
המעוניינים בכך האצה חלקית של מסלול הלימודים הן באופן קבוצתי 

  והן כתלמידים יחידים.

התלמידים המחוננים והמצטיינים מוגדרים בחוזר הוראות הקבע  
  ., בהתאם למבחנים אובייקטיביים ואחידים4.3-30 סעיף (א),3סז/

חשוב לציין כי לא כל תלמיד מוכשר ובעל הישגים מצוינים, אשר מוגדר 
על ידי בית ספרו כתלמיד מצטיין, עונה על הקריטריונים של תלמיד 

  מצטיין לצורך החרגתו ממסלול ההיבחנות הרגיל. 
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תלמיד מחונן: כל תלמיד הלומד בכיתת מחוננים המוכרת על ידי    2.9.1
או שעבר מבחן התאמה מטעם  ,םהאגף למחוננים ולמצטייני

  ועומד בתוצאות הנדרשות.  ,משרד החינוך במכון שנבחר במכרז

תלמיד מצטיין: תלמיד שעבר מבחן התאמה (מבחן מקביל למבחן    2.9.2
  .פסיכומטרי) מטעם משרד החינוך במכון שנבחר במכרז

זכאי להיבחן בבחינות הבגרות במסלול : תלמיד "נבחן צעיר"   2.9.3
צעיר" בהתאם לתבחינים המצוינים בחוזר הוראות הקבע "נבחן 
  .4.4סעיף  (ב), 8תשע/

http://cmsKeducationKgovKil/bducationCMp/Applications/
Mankal/btsMedorim/1/1-5/eoraotheva/h-2M1M-8b-1-5-

1Khtm.  

    
 מועדי ההיבחנות לאוכלוסיות מיוחדות  .3

  כללי   3.1

לכל אחת מהקבוצות שהוגדרו בסעיף הקודם תתאפשר פריסת מועדי 
היבחנות המותאמת לצרכיה. מנהל בית הספר יבנה את תכנית 

  ההיבחנות בהתאם לצורכי תלמידיו. 

  ת מועדי ההיבחנות. להלן טבלה המתארת א

   מועדי ההיבחנות    3.2

ההחרגה בתכנית   האוכלוסייה
  ההיבחנות

  הערות

תלמידי חינוך מיוחד 
בשילוב אישי 

תלמידי ו י)(דפרנציאל
חינוך מיוחד הזכאים 

ת וללימודים בכית
או בבתי חינוך מיוחד 

  ספר לחינוך מיוחד

יוכלו להיבחן החל 
   .ממועד חורף י"א

ד חינוך מיוחתלמידי 
בתכנית השילוב 

ם בכיתות לומדיה
בחנו על פי יהרגילות י

של ההיבחנות  מועדי
  .כיתתם

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-5/HoraotKeva/K-2010-8b-1-5-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-5/HoraotKeva/K-2010-8b-1-5-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-5/HoraotKeva/K-2010-8b-1-5-1.htm
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ההחרגה בתכנית   האוכלוסייה
  ההיבחנות

  הערות

תלמידי חינוך מיוחד 
שע"פ גילם 

הכרונולוגי (תאריך 
לידה) אמורים ללמוד 

בכיתה י"א, אך 
משובצים בכיתה י' 

לחינוך מיוחד רב 
ספר  גילית, בבתי

ם או בבתי ספר רגילי
לחינוך מיוחד, וזו 
יה ילפחות שנתם השנ

בלימודיהם בחטיבה 
  עליונהה

וכלו להיבחן החל י
  ."אממועד חורף י

  

תלמידים עולים   עולים חדשים
חדשים הלומדים 
בכיתות מיוחדות 
בהן לעולים חדשים, ש

 בעלי כל התלמידים
, כגון זכויות דומות

כיתות קלט, כיתות 
 יוכלווכדומה,  נעל"ה

להיבחן בבחינות 
מועד בגרות החל מ

  .חורף י"א

תלמידים עולים 
ים בכיתתם יחיד

בהתאם ייבחנו 
תכנית ההיבחנות ל

שבה נבחנת הכיתה 
  בכללותה.

 תלמידי מפת"נים
ותלמידי כיתות 
אתגר, תלמידי 

  ומרכזי נוער מח"טים 

יוכלו להיבחן החל 
חורף י"א מועד מ

היסוד במקצועות 
שייפתחו להיבחנות 

  י חורף. במועד
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ההחרגה בתכנית   האוכלוסייה

  ההיבחנות
  הערות

בשנת הלימודים   תלמידי כיתות מב"ר
יוכלו תשע"ו בלבד, 

תלמידי כיתות 
להיבחן החל המב"ר 

חורף י"א מ
יסוד במקצועות 

שייפתחו להיבחנות 
  .במועדי חורף

בחן יתהחלטה זו 
בסיום שנת מחדש 

  .הלימודים התשע"ו

 – תלמידי כיתות טו"ב
  טכנאים ובגרות

יוכלו להיבחן החל 
  ממועד חורף י"א.

  

ע"פ חוזר מנכ"ל   מחוננים ומצטיינים
נבחנים העוסק ב"

יוכלו  "צעירים
תלמידים צעירים 

להיבחן עם קבוצות 
גיליות מבוגרות מהן. 

היתר זה להיבחנות 
מוקדמת הינו לפי 
זכאות אישית של 

  התלמיד.
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 ההחרגה בתכנית  האוכלוסייה
  ההיבחנות

  הערות

תכניות האצה   תכניות מיוחדות
לתלמידים שלא 

אותרו כמחוננים 
וכמצטיינים, ויחד עם 
זאת לומדים בכיתות 

או בתכניות מיוחדות, 
או בתכניות לתגבור 

לימודים ולצמצום 
פערים המיועדות 

לתלמידים עם פער 
  לימודי.

בשני המקרים הכוונה 
לתכניות מוכרות 

המאושרות על ידי 
ד החינוך כבר משר

משנת הלימודים 
  תש"ע לפחות.

תלמידים בתכניות 
שיוכרו יקבלו היתר 
להיבחן במועד חורף 

  י"א.

מנהלי התכנית יוכלו 
להגיש בקשה להכרה 

  כתכנית מיוחדת:

הגשת בקשות 
להיבחנות מוקדמת 

של תלמידים בתכניות 
האצה יש להגיש 

לוועדה הפועלת באגף 
למחוננים ומצטיינים 

ם על פי הנהלי
המפורסמים באתר 

האגף למחוננים 
  ומצטיינים.  

הגשת בקשות 
להיבחנות מוקדמת 

במסגרת התכניות 
לצמצום פערים יש 

להגיש לוועדה 
הפועלת בשותפות בין 

האגף העל יסודי 
על פי   – לאגף שח"ר

הנהלים המפורסמים 
באתר האגף לחינוך 

  על יסודי. 

תלמידי היל"ה 
ותלמידים 

  יםאקסטרנ

ן בכל יוכלו להיבח
מועד בחינות החל 

ועשרה  15מגיל 
   .חודשים
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  אבני דרך ליישום   .4
  –("נבחנים צעירים")  מחוננים ומצטיינים – תלמידים הזכאים להאצה  4.1

להמשיך ולהיבחן בבחינות יוכלו  ה,מסגרת שכבת גיל גבוהבבחנו ישי
לקבל המרה של הבחינה הקודמת ו על פי תכנית ההיבחנותהבגרות 

  . ת החדשהלתכני

יוכלו לפנות לוועדת ההכרה לקבלת אישור  המיוחדותתכניות מנהלי ה  4.2
בשנים  .חורף י"אמועד להקדים בחינות בגרות לכדי לאפשר לתלמידיהן 

מאז מערכת החינוך בפעלו ש הראשונות יוכלו לקבל אישור רק תכניות
יפורסמו קריטריונים שנת הלימודים תשע"ז לפחות. לקראת  שנת תש"ע

 להגשת בקשות גם לתכניות חדשות. 
 )בתכנית השילוב (הלומדים בכיתות הרגילותחינוך מיוחד, תלמידי   4.3

 . ייבחנו על פי מועדי ההיבחנות של כיתתם

  

  הערות

התאמות לאוכלוסיות מיוחדות עבור התכנית להתפתחות אישית   �
  ולמעורבות חברתית יפורסמו בחוזר מיוחד שיעסוק בתכנית זו.

ות להשכלה כללית לעולים חדשים, התואמות את התרבויות השונות, תכני  �
 תיכתבנה ותוצענה כתכניות מדף לבחירת מנהלי בתי הספר.

יח"ל כבר  3כל התלמידים יוכלו להיבחן בבחינת הבגרות באנגלית ברמת   �
וזאת כדי לאפשר לתלמידים להגביר בהמשך את רמתם לרמה בחורף י"א, 

  יח"ל.  4של 
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P .  רגון ומינהלא 

P.T  חינוך מינהל מוסדות 

שעות הפעילות במוסדות החינוך    3.7-82
 הרשמי של מדינת ישראל

  

  מבוא 

  תמצית

המפוקחים על ידי משרד  במוסדות החינוךאת שעות הפעילות  תמפרט הוראה זו
בפתיחת השנה, בשגרה, החינוך (להוציא מוסדות פטור ומוסדות תרבותיים ייחודים) 

  זיכרון ובימי צום. בחגים, בימי

, את ההנחיות בנושא שעות הפעילותעבור כל שכבות הגיל  לראשונהההוראה מרכזת 
יסודי, וכן לצרכים -תוך התייחסות לשינויים בעקבות הרפורמות בחינוך היסודי והעל

הקשורים לענייני דת, כגון קיצור יום הלימודים בימי צום בחינוך הדתי ובחינוך 
לאופן קיום הלימודים כסדרם בשכבות  ראה מתייחסת גםההוהערבי והבדואי. 

  הנבחנות בבחינות הבגרות.

ובחינוך הרגיל המידע  –החינוך הרגיל והחינוך המיוחד  –המידע מוצג לפי סוג חינוך 
יסודי ולאחר מכן בחינוך היסודי ובחינוך -מוצג לפי שלבי הגיל: תחילה בחינוך הקדם

מידע לפי שלבי הגיל, הנחיות רבות מתוכו יסודי. עם זאת, אל אף הגשת ה-העל
  משותפות לכלל מערכת החינוך.

  .2014בספטמבר  1-החל מ התוקף:

עליונות המצויות החטיבות הוחטיבות הביניים ומוסדות החינוך הרשמי  התחולה:
בחינוך בפיקוח משרד החינוך (להוציא מוסדות פטור ומוסדות תרבותיים ייחודים) 

  י והדרוזי.היהודי, הערבי, הבדוא

  החלפה. הסטטוס:

  חוזרים קודמים באותו נושא

שעות הפעילות בגני הילדים ושחרור ), "א(1/גבחוזר הוראות הקבע ע 3.7-72סעיף   -
  מבוטל –" יום הלימודים ילדים לפני סיום
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התחלת  –(א), "ביטול שעת האפס 2הקבע סד/ הוראותבחוזר  3.7-41סעיף   -
  וטלמב –ואילך"  8הלימודים משעה 

 מבוטל  –ימים"  6(א), "שבוע לימודים בן 5בחוזר הוראות הקבע תשס/ 3.7-8סעיף   -

"לימודים בגני ילדים בימים הראשונים לשנת  ,1מח/ מנכ"לבחוזר  14סעיף   -
 מבוטל  – הלימודים"

 מבוטל –, "משך השיעורים" 8בחוזר מנכ"ל לה/ 176סעיף   -

 מבוטל –רים בבתי הספר המיוחדים" , "משך השיעו5יט/ל בחוזר מנכ" 74סעיף   -

  .מבוטל –, "שיעורים מצורפים" 8א' בחוזר מנכ"ל יח/809סעיף   -

  חוזרים קודמים בנושאים קשורים

(א), "נוהלי הפעלת רפורמת 'אופק חדש' 9בחוזר הוראות הקבע עב/ 3.1-43סעיף   -
  בתוקף –בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים" 

(א), "שעות הפעילות וגמול הניהול לגננות 1בחוזר הוראות הקבע עג/ 3.7-73 סעיף  -
  .ףבתוק –בגני הילדים בעידן 'אופק חדש' במגזר הלא יהודי" 

  

ומנהלי  והמפקחות ים והמדריכות, המפקחיםמדריכעובדי ההוראה, ה התפוצה:
  מחלקות החינוך ברשויות. 

  

 הגורם האחראי

  מינהל הפדגוגיה :השם היחיד .א

        בעלי התפקיד  .ב
    יסודי-קדםהלחינוך  א' מנהל אגף   -

    03-6896009/10   טלפון:

  preschool]educationKgovKil  דוא"ל:

             מנהל אגף א' לחינוך היסודי   -

  02-5603283/4   טלפון:

  yehuditka2]educationKgovKil דוא"ל:

  יסודי-מנהל אגף א' לחינוך העל   -

    02-5603259/61 טלפון:  

dasibe]educationKgovKil  דוא"ל:

mailto:preschool@education.gov.il
mailto:yehuditka2@education.gov.il
mailto:dasibe@education.gov.il
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      מנהל האגף לחינוך מיוחד   -

   02-5603973 טלפון:

 special_education]educationKgovKil דוא"ל:

 

  וכן הענייניםת

 כללי  .1

  יסודי-הקדם בחינוך הפעילות שעות .2

  היסודי החינוך של במוסדות פעילותה שעות .3

 ובחטיבות הביניים בחטיבות – יסודי-העל החינוך במוסדות הפעילות שעות .4
  העליונות

  מיוחדה החינוך וסדותמשעות הפעילות ב .5

  נספחים .6

טופס שחרור ילד/ה מהגן לפני סיום הלימודים להמשך השהות   נספח א:
  בצהרון

  טופס אישור: הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן  נספח ב:

  ופס בקשה לשחרור ילד צעיר מגן טרום חובה לפני סיום הלימודיםט   נספח ג:

המלצות של ארגון "בטרם לבטיחות ילדים" בנושא של הבאת ילדים    נספח ד:
  גן בליווי אחים צעירים.מן ה לגן ושחרור ילדים

  

  כללי  .1

מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך (להוציא מוסדות פטור 
עד  3גיל במוסדות חינוך לילדים  כוללים בתוכם ומוסדות תרבותיים ייחודים) 

. מוסדות החינוך פועלים על פי חוק ומעניקים )21עד גיל  –(ובחינוך המיוחד  18
בשנתיים  חוק החינוך חובה חינם ות חינוך חובה חינם.שנ 15לילדים בישראל 
  בהדרגה. הראשונות מוחל

מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך (להוציא מוסדות פטור 
ל ופועלים מתוך אחריות ומחויבות ופתוחים לכ ומוסדות תרבותיים ייחודים) 
- נוכייםבהיבטים הלימודיים, הרגשיים והחי לקידומם של כל ילד וילדה

 ישצמצום הפערים. לוהלימודים והחברתיים , לשיפור הישגיהם ערכיים
 הזמנים לוחות הכרת. החינוך מוסדות של סדירה לפעילות רבה חשיבות

, מאפשרתוסדר יציבות תחושת יוצרת ,העניין בעלי כל של היערכות מאפשרת

mailto:special_education@education.gov.il
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/568B8627-CCA8-4F55-916F-5889D93A0CF5/167627/nis11.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/568B8627-CCA8-4F55-916F-5889D93A0CF5/167628/nis12.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/568B8627-CCA8-4F55-916F-5889D93A0CF5/168527/nis14.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/568B8627-CCA8-4F55-916F-5889D93A0CF5/168528/nis16.doc
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 על קלהומ תכנון וארגון אוטונומי של ימי הלימודים על ידי מנהל בית הספר
החל מגן  ,ליצור רצף פדגוגי איכותי ףשוא משרדנו .מודיםיוהל העבודה שגרת

דרכי פעולה. צעד קטן בכיוון  , ומחפשיסודי-לסיום בית הספר העל עדוהילדים 
כל הנהלים  ריכוז שותפים לכל המערכת כפי שנעשה כאן:הוא פרסום נהלים מ

ישראל המפוקחים על  במוסדות החינוך של מדינת הפעילותהנוגעים לשעות 
  .ידי משרד החינוך (להוציא מוסדות פטור ומוסדות תרבותיים ייחודים)

  

  יסודי-שעות הפעילות בחינוך הקדם  .2

  כללי  2.1

חוזר זה מפרט את שעות הפעילות של הגן בגנים רגילים ובגני יוח"א, 
בחגים, בימי זיכרון ובימי צום. החוזר מפרט בפתיחת השנה, ובכלל זה 

שאפשר לאשר בהם שחרור מוקדם של ילדים ואת הנהלים למתן  מקרים
  .הביתה אישור, וכולל גם הנחיות להבאת הילדים לגן ולהחזרתם

  

 תחילת השנה  2.2

 בגני חובה  2.2.1

בין  ,י חובה יתקיימו הלימודים כסדרםאילדים לגילהבגני   א.
הורים המעוניינים היום הראשון. , למן 14:00-7:55 השעות

ילדיהם מוקדם יותר יורשו לעשות זאת בתיאום לקחת את 
 עם הגננת.

יתקיימו הלימודים  4-3בגנים שמבקרים בהם ילדים בני   ב.
 כדלהלן:

 10:00-7:55ביום הראשון לשנת הלימודים: בשעות   )1

  11:00-7:55עות ביום השני לשנת הלימודים: בש  )2

 .יתנהלו הלימודים כסדרם מהיום השלישי והלאה  )3

שנת לימודיהם  , ילדים שזו להםב' לעיל-בהנאמר  על אף  ג.
היום הראשון עד השעה מ החלישהו בגן  השנייה בגן הילדים

הורים המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר  .14:00
  יורשו לעשות זאת בתיאום עם הגננת.

בכל מקרה ישהה צוות הגן בגן הילדים למן היום הראשון   ד.
  עד סוף יום הלימודים.
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  בגני יוח"א  2.2.2

ללימודים על  יחל מהשבוע הראשון שעות 45 שבוע הלימודים בן
  פי הדירוג המפורט בזה:

ודים יסתיימו הלימביום הראשון והשני לשנת הלימודים   א.
  .14:00בשעה 

, בין מהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם  ב.
 .16:00-7:55השעות 

ישהה בגן הילדים עד סוף יום הלימודים החל צוות הגן   ג.
  .הראשון לשנת הלימודים מהיום

  

 בשגרה שעות הפעילות של הגן  2.3

  כללי  2.3.1

דר חינוכית המאורגנת בס-גן הילדים הוא מסגרת לימודית  א.
וצת יום מתוכנן העונה על צורכי כל ילד כפרט ועל צורכי קב

הגן לפני סיום יום הלימודים הילדים ככלל. הוצאת ילדים מ
עלולה לשבש את העשייה החינוכית ואת ההתנהלות 
השגרתית. לכן אין לשחרר ילדים מהגן לפני סיום יום 

הגן יאושר במצבים ימודים. שחרור מוקדם של ילדים מהל
  .בהמשךים המוגדר

  להלן שעות ההתחלה והסיום של הלימודים בגן:  ב.

 7:55יום הלימודים בגן הילדים מתחיל בשעה   )1
  . 12:45, וביום שישי בשעה 14:00ומסתיים בשעה 

בגן שמתקיים בו יום לימודים ארוך יום הלימודים   )2
, למעט יום 16:00 ומסתיים בשעה 7:55מתחיל בשעה 

 .12:05 יימים בשעהשבו הלימודים מסת ,שישי

 שחרור ילדים לפני סיום הלימודים  2.3.2

הגן לפני סיום ורטים להלן תאושר הוצאת ילדים מבמצבים המפ
  בכפיפות לנהלים ובאישור ההורים: ,יום הלימודים

 שחרור לצורך הסתגלות  א.

שלדעת הוריהם לצורך שחרורם המוקדם מן הגן של ילדים 
ת למסגרת שעות יום נדרש להם זמן ארוך יותר להסתגלו

  הלימודים המלא יש לנהוג כמפורט להלן:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/IrgunMinhal/Tashsad/YamimRishonimBYoha.htm


   äôìçä – 82–3.7                                  òá÷ úåàøåä  
      

    îò '6  êåúî25 íéãåîò        /ãò ì"ëðî øæåç12"ë ,(à)ã àáá  ,ã"òùúä20  èñåâåàá2014  
  
  

50 
50 

 .13:30בשעה ישוחררו  הילדים  )1
הורי הילדים ימלאו טופס בקשה (ראה נספח ג)   )2

 ויחתמו עליו. הטופס יתויק בתיק ניהול הגן. 
סידור זה של השחרור המוקדם יתקיים לאורך כל השבוע 

אחר תקופת הראשון לפחות. במקרה שההורים יחליטו, ל
ההסתגלות, להחזיר את ילדם למסגרת של יום לימודים 

 מלא, הם יוכלו לעשות זאת על ידי הודעה לגננת.
  ילדים המוסעים לצהרונים  ב.

לצורך שחרורם המוקדם מן הגן של ילדים המוסעים 
בקבוצה לצהרונים ואשר מבוגר מטעם הצהרון אחראי 

נהוג להוצאתם מהגן ולליווים למסגרת הצהרון יש ל
  כמפורט להלן:

  .13:30בשעה מוסעים לצהרונים ישוחררו הילדים ה  )1

(ראה בנספח א)הורי הילדי  )2  ם ימלאו טופס בקשה 
  ויחתמו עליו, והטופס יתויק בתיק ניהול הגן. 

  פעמי-שחרור מוקדם חד  ג.

אם עולה צורך לשחרר את אחד הילדים לפני סיום יום 
 שיציגשנשלח על ידו יבוא לקחתו ההורה או מי  ,םהלימודי

  מכתב ייפוי כוח חתום על ידי ההורה.

 מקרים מיוחדים וחריגים  ד.

במקרים מיוחדים וחריגים, כגון מקרים של בעיות בריאות, 
כאשר הילד זקוק לטיפולים הניתנים לו מחוץ לגן בשעות 
פעילות הגן, וכן במקרים חריגים אחרים שמתבקשת בהם 

הלימודים, אפשר יהיה  הוצאת ילד מהגן לפני סיום יום
לפנות בבקשה למנהל המחוז, או למי שהוא הסמיך לצורך 
העניין, לקבלת אישור להוצאת הילד לפני סיום יום 

  הלימודים.

  

 ימי צוםב ,יום הזיכרוןבחגים, בסיום הלימודים בימים מיוחדים:   2.4
  וביום האחרון ללימודים

  חגים ב  2.4.1

דים תורם תרומה רבת ילהשיתוף הורים בחגיגות בגני   א.
חשיבות לילד, למשפחתו ולחיי הגן והקהילה. מטרת
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החגיגות המשותפות ליצור אווירת רעות בין הילדים, 
ההורים והמחנכים ולעורר במשתתפים חוויות הקשורות 

לשתף את ההורים באירועי חג בגן לאורך  אפואמומלץ  לחג.
  כל שנת הלימודים.

יהן ומועד ,יה על דעתםעריכת חגיגות בשיתוף ההורים תה
פת הורים וייקבעו על דעת יתואמו בין הגננת להורים באס

ת גם עם ולתאם את מועדי החגיג אפשררוב המשתתפים. 
  ועד הורים נבחר.

ערבי חגיגות עם הורים בגן הילדים יסתיימו הלימודים בגן ב  ב.
בגן שמתקיים בו יום לימודים ארוך  גם ,בשעה הרגילה

ם יסתיימו בשעה הרגילה גם בגן הלימודי .)יוח"א(
  שתתקיים בו חגיגה בשעות אחר הצהריים.

בו ילדי הגן מתחפשים, יסתיימו שביום  בחגיגות פורים,  ג.
 .12:00הלימודים בשעה 

  יום הזיכרוןב  2.4.2

יסתיימו ביום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה 
  .12:00שעה ב הלימודים

  ימי צוםב  2.4.3

  היהודיבמגזר   א.

  .14:00 הלימודים כרגיל עד השעהבימי צום יתקיימו   )1

בהם יום לימודים ארוך יתקיימו נהוג בגנים ש  )2
, כמקובל בגני 14:00הלימודים בימי צום עד השעה 

הילדים שאין בהם יום לימודים ארוך, וארוחת 
  הצהריים תינתן לילדים כמקובל ביום לימודים קצר.

את ההורים מראש על קיצור  הגננות מתבקשות ליידע  )3
  יום הלימודים בימי צום.

  במגזר הערבי והבדואי  ב.

יסיימו  גני ילדים בבתי הספר במתכונת ה"רמדאן",  )1
  בבית הספר.השיעור השישי את לימודיהם עם תום 

יום יתחילו את  י ילדים שאינם צמודים לבתי הספרגנ  )2
 בשעהאותו בבוקר ויסיימו  8:00הלימודים בשעה 

13.00.
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יפעל הגן  שגננותיהם אינן מוסלמיותגני ילדים ב  )3
אפשר להורים המעוניינים תבמתכונת רגילה, אולם י

 . 13.00להוציא את ילדיהם בשעה 

" ויום חינוך אופק חדש"גני ילדים העובדים במתכונת   )4
 . 14:00יסיימו את יום הלימודים בשעה  ארוך

  ביום האחרון לשנת הלימודים  2.4.4

  .14:00הלימודים כרגיל עד השעה ום האחרון יתקיימו בי

  

  הבאת הילדים לגן והחזרתם לביתם  2.5

הבאת הילדים והכנסתם לגן בבוקר והחזרתם אחרי שעות   2.5.1
הלימודים מפתח הגן לביתם הן בתחום אחריותם הבלעדית של 
ההורים. ההורים לא יקדימו להביא את ילדיהם לגן לפני שעת 

חרו לקחתם אחרי סיום הלימודים. הודעה הפתיחה ולא יא
להורים בנושא זה תשלח מנהלת הגן עם הילדים בתחילת שנת 
הלימודים. כמו כן יינתן לכך דגש באספת ההורים לקראת פתיחת 

  שנת הלימודים.

חובה על הגננת להחתים את ההורים, כבר בתחילת שנת   2.5.2
  ן.הלימודים, על טופס כדוגמת זה המובא בנספח ב להל

ילד לא ילך לביתו בסיום יום הלימודים בלי ליווי של מורשה   2.5.3
הגן בליווי משחרור על מטעם ההורים. על הבאת ילדים לגן ו

אחים צעירים ראו המלצות של ארגון "בטרם לבטיחות ילדים" 
  בנספח ד להלן.

  

  שעות הפעילות במוסדות החינוך היסודי  .3

 כללי  3.1 

 לאומיים מצביעים על חשיבות-כה ביןמחקרי למידה ומחקרי הער
 באופן איכותימשאב הזמן, קרי שעות הלימוד השבועיות,  הניצול של

לעמידה ביעדים החינוכיים ולקידום ההישגים הלימודיים. יש לפעול 
ערכת למיצוי מיטבי ומרבי של מספר ימי הלימוד ושעות הלימוד שמ

ות  השונות, בין אם שהפעילוי לוודאיש  .החינוך מקצה למוסדות החינוך
תלי בית הספר ובין אם הן ומסגרת הכיתה ובין כבהן מתקיימות 

למידה ה, תשמשנה לקידום ובית הספר מתקיימות מחוץ לכיתה
  משמעותית והחינוך.ה
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  תחילת השנה  3.2

בבוקר,  8:00היום הראשון ללימודים יתחיל בכל הכיתות בשעה 
 מקרה בכל .לפחות ניםהראשו השיעורים בארבעת יתקיימווהלימודים 

  .12:00 השעה לפני הספר בית את התלמידים יעזבו לא

  

  הפעילות בשגרה  3.3

  סדר יום הלימודים  3.3.1

לפחות שניים ודקות,  50-ל 45אורכו של שיעור ינוע בין   א.
  .דקות 50מתוך ארבעת השיעורים הראשונים יהיו בני 

עות לקיים יחידת לימוד שאורכה יהיה עד שתי ש אפשר  ב.
  לימוד רצופות.

ולא יסתיים לפני  8:00שעות יתחיל בשעה  4יום לימודים בן   ג.
 .11:50השעה 

כל שינוי באורך שעת הלימודים ובמועד ההפסקות טעון   ד. 
  אישור של מנהל המחוז.

  אירועי ספורט  3.3.2

 לאירועי הלימודים לימוד במהלך שעות אין לשחרר כיתות
יש לקיים אירועים אלה  .ת הספרובכלל זה תחרויות בי ,הספורט

 Kבסיום יום הלימודים

  טיולים  3.3.3

 היסודילשכבות הגיל השונות בחינוך  הטיולים השנתיים תכנון
שנתית. יש להביא בחשבון ביטול שיעורים -תלת יהיה בראייה

חובה לקיים לימודים . בשכבות שונות בגין היעדרות מורים
 Kהשנתי למחרת החזרה מהטיול

 לימודים צור יוםקי  3.3.4

ולשחרר תלמידים לצורך הכנה  אין לקצר את יום הלימודים
   .הנלבחי

 פעמי-שחרור מוקדם חד  3.3.5

פעמי לשחרר את אחד התלמידים לפני סיום -אם עולה צורך חד
יום הלימודים, יבוא לקחתו ההורה או מי שנשלח על ידו ויציג 

  מכתב ייפוי כוח חתום על ידי ההורה.
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 ם מיוחדים וחריגיםמקרי  3.3.6

במקרים מיוחדים וחריגים, כגון מקרים של בעיות בריאות, 
כאשר התלמיד זקוק לטיפולים הניתנים לו מחוץ למסגרת בית 
הספר במהלך יום הלימודים וכן במקרים חריגים אחרים שאינם 

פעמי ומתבקשת בהם הוצאת התלמיד לפני סיום יום -אירוע חד
בבקשה אל מנהל המחוז, או למי הלימודים, אפשר יהיה לפנות 

  שהוא הסמיך לצורך העניין, לקבלת אישור.

  

וביום  ימי צוםב ,יום הזיכרוןבסיום הלימודים בימים מיוחדים:   3.4
  האחרון ללימודים

  יום הזיכרוןב  3.4.1

השיעורים הראשונים  ארבעתביתקיימו הלימודים  ביום הזיכרון
בית הספר לפני בכל מקרה לא יעזבו התלמידים את  .לפחות
  .12:00השעה 

  ימי צוםב  3.4.2

הספר בימי צום המתקיימים במהלך שנת הלימודים בבתי   א.
יסתיימו הלימודים בשעה  שבהם המורים והתלמידים צמים

13:30.  

ליידע את ההורים מראש על קיצור יום על בית הספר   ב.
  הלימודים בימי צום.

  ביום האחרון לשנת הלימודים  3.4.3

בבוקר,   8.00רון ללימודים יתחיל בכל הכיתות בשעה היום האח
  לפחות. 12:00והתלמידים יימצאו בבית הספר עד השעה 

  

  פירוט מספר ימי הלימוד המחייבים בבית הספר היסודי  3.5

להלן טבלאות המפרטות את מספר ימי הלימוד המחייבים ואת מספר 
 כיתתית:-הימים המותרים לפעילות חוץ
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  ימים בשבוע 6המלמדים בתי ספר   3.5.1
 ו' ה' ד' ג' ב' א' שכבת הגיל

 219 219 219 219 219 219 ימי הלימוד (בניכוי חופשות)
ימי הפעילויות של  המס' המרבי

  כיתתיות-החוץ
22 22 22 22 22 22 

ימי הלימוד  המס' המזערי של
 הסדירים

197 197 197 197 197 197 

  

  ימים בשבוע 5יסודיים המלמדים  בתי ספר  3.5.2

 ו' ה' ד' ג' ב' א' שכבת הגיל
 183 183 183 183 183 183 ימי הלימוד (בניכוי חופשות)

ימי הפעילויות המס' המרבי של 
 כיתתיות-החוץ

18 18 18 18 18 18 

ימי הלימוד  המס' המזערי של
 הסדירים

165 165 165 165 165 165 

  

  בתי הספר במגזר הערבי והדרוזי  3.5.3

 ו' ה' ד' ג' ב' א' הגילשכבת 
בבתי"ס  ימי הלימוד (בניכוי חופשות)

 ימים בשבוע 6המלמדים 
220 220 220 220 220 220 

ימי הלימוד (בניכוי חופשות) בבתי"ס 
 ימים בשבוע  5המלמדים 

184 184 184 184 184 184 

  

  
בחטיבות  - יסודי-העל החינוך מוסדותשעות הפעילות ב  .4

 העליונות הביניים ובחטיבות
  כללי  4.1

לאומיים מצביעים על תפקידו של -מחקרי הלמידה ומחקרי הערכה בין
הזמן כמשאב מרכזי במערכת החינוך. למשאב הזמן, קרי שעות הלימוד 
השבועיות, יש חשיבות רבה וקשר ישיר עם ההישגים הלימודיים. מטרת 
 סעיף זה היא להביא להסדרה ברורה של מסגרת הזמן המרבית לקיום
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יסודי ומחוצה לו, באופן -פעילויות חינוכיות בתוך בית הספר העל
  שיאפשר ניצול יעיל של משאב הזמן. 

  

 שנההתחילת   4.2

 השיעורים בארבעת הלימודים יתקיימו לימודיםל הראשון ביום   4.2.1
   .לפחות הראשונים

 השעה לפני הספר בית את התלמידים יעזבו לא מקרה בכל  4.2.2
11:50 . 

חיל החל מהיום השני ללימודים. יש שבוע הלימודים המלא ית  4.2.3
לקיים את כל השעות הפרטניות ושעות השהייה/תומכות 

מנהל בית הספר ינהל  ההוראה החל מהיום השני ללימודים.
 את השעות הפרונטליות הן מערכת שעות קבועה ושקופה שתכלול

   והן את שעות השהייה ואת השעות הפרטניות.

  
  שגרהות בהפעיל  4.3

  התחלת יום הלימודים  4.3.1

אין לקיים לימודים בשעת אפס בחטיבות הביניים   א.
ובחטיבות העליונות; המשמעות היא שהלימודים יחלו 

 ואין לקיים לימודים לפני שעה זו. 8:00שעה ב

 אפשר כשגרהמדי יום בבתי הספר המקיימים תפילה   ב.
תפילה, ורך לצ 8:00להתחיל את יום הלימודים לפני השעה 

 .7:00השעה  אך לא לפני

 משך השיעורים  4.3.2

ל כ ותדק 50בני יהיו שניים מבין ארבעת השיעורים הראשונים 
. יש לארגן את חדאל כ ותדק 45בני יהיו שיעורים  שניו חדא

תה יכפסקות בכל מוסדות החינוך באופן שהשיעורים ואת הה
ימצא בבית תבין השיעורים שיעורים ללא כל צירוף  4הלומדת 

שיעורים שבהם ניתנים ש, ובבתי הספר ותדק 240הספר לפחות 
  .ותדק 230 – מצורפים

 סיום יום הלימודים  4.3.3

  בצהריים.  11:50לימודים לפני השעה את האין לסיים   א.

לסיים את יום הלימודים  יש במגזר היהודיבבתי הספר   .ב
  לכל המאוחר. 14:00ביום שישי בשעה 
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 לימודים וםי קיצור  4.3.4

 הכנה לצורך תלמידים ולשחרר הלימודים יום את אין לקצר
  Kבחינה לקראת

 אורך שבוע הלימודים  4.3.5

 ימים. 6ככלל יהיה שבוע הלימודים במוסדות החינוך   א.

ספציפי  במוסד חינוך רשמי ימים 5בן שבוע לימודים של   ב.
כללים העל פי באישור השר,  יתאפשר לאחר הגשת בקשה,

באישור ועדת החינוך והתרבות של  ,ים שהשר יקבעוהתנא
 .הכנסת ובאמצעות מנהלי המחוזות

 שחרור תלמידים לאירועי ספורט  4.3.6

 אין, הספר בית תחרויות זה ובכלל ,הספורט לאירועי  א.
 בסיום אלא, הלימודים שעות במהלך לימוד כיתות לשחרר

 Kהלימודים יום

, ספורט לאירוע מכיתות בודדים תלמידים לשחרר אפשר  ב.
 ובתנאי המחוז ומנהל הספר בית מנהל באישור וזאת

 בכיתות הלימודים של הסדיר במהלך פוגע אינו שהדבר
 את להשלים יתחייבו שהתלמידים בתנאי וכן ,הספר ובבית
 Kשהחסירו הלימוד חומר

 החינוך בשבוע ספורט אירועי של קיומם את לכוון אפשר  ג.
 Kהמחוזי הגופני

 םטיולי  4.3.7
- העל בחינוך השונות הגיל לשכבות השנתיים הטיוליםתכנון 

על פי נוהלי הוצאת טיולים, בכפיפות לתכנית טיולים  יהיה יסודי
מאושרת, ויותאם לתכנית העבודה החינוכית של בית הספר 

-בית-םהפני להיערכותולתכנית הלימודים הנוהגת בכיתת הגיל ו
 להביא יש'). וכד "בתים"ל חלוקה, גיל חטיבות פי על( ספרית

ם עקב מורי היעדרות בגין שונות בשכבות שיעורים ביטול בחשבון
 למחרתיתקיימו לימודים סדירים  השתתפותם בטיולים. ככלל

  Kהשנתי מהטיול החזרה

 

 סיום הלימודים בימים מיוחדים: ביום הזיכרון ובימי צום  4.4

 ביום הזיכרון  4.4.1

רכות ישראל יסתיים ביום הזיכרון לחללי מע יום הלימודים
  .12:00בשעה 
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 בימי צום  4.4.2
שבהם המורים והתלמידים צמים יסתיימו  בבתי הספר  א.

  .בימי צום 13:30הלימודים בשעה 

יום כאשר הרמדאן חל במהלך שנת הלימודים, יתחיל   ב.
העבודה בחודש הרמדאן בבתי הספר שאוכלוסייתם 

על מאו שאחוז הילדים המוסלמים בהם הוא  ,מוסלמית
 10-. כל שיעור יקוצר ב8:30-ולא יאוחר מ כרגיל ,25%

דקות לכל היותר.  10-לקצר כל הפסקה באפשר  , דקות
  הדקות בין שיעור לשיעור תתקיים כרגיל. 5ההפסקה בת 

  

 ימי חופשה לפני בחינות מתכונת ובחינות בגרות  4.5
 ימי חופשה לפני בחינות מתכונת  4.5.1

יא לאפשר התנסות לפני של בחינת המתכונת המטרתה 
יום עד . אפשר לתת החיצונית ההתמודדות עם בחינת הבגרות

  חופשה אחד לצורך למידה עצמית לפני בחינת המתכונת. 

 ימי חופשה לפני בחינות בגרות  4.5.2
 לתת שני ימי חופשה לכל היותר לפני כל בחינת בגרותאפשר 

  . חיצונית

  

 חטיבות הבינייםפירוט מספר ימי הלימוד המחייבים ב  4.6
להלן טבלאות המפרטות את מספר ימי הלימוד המחייבים ואת מספר 

  כיתתית:-הימים המותרים לפעילות חוץ

 ימים בשבוע 6חטיבות ביניים המלמדות   4.6.1

 ט' ח' ז' שכבת הגיל
, ובכללם התכנית להתפתחות ימי הלימוד

 קהילתית-אישית ולמעורבות חברתית

 (בניכוי חופשות)

209 209 209 

חינוכית הפעילות הימי המס' המרבי של 

שאינם חלק מתכניות הלמידה ומפרקי 

ההתנסות במסגרת תחומי הדעת ואינם 

חלק מהתכנית להתפתחות אישית 

קהילתית מחוץ -ולמעורבות חברתית

 )10%( לכיתה

21 21 21 

 188 188 188 ימי הלימוד הסדירים המס' המזערי של
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ימים  5אושר להן ללמד ישו בקשה והגחטיבות הביניים ש  4.6.2
 בשבוע

 ט' ח' ז' שכבת הגיל
, ובכללם התכנית להתפתחות ימי הלימוד

 קהילתית-אישית ולמעורבות חברתית

 (בניכוי חופשות)

174 174 174 

חינוכית הפעילות הימי המס' המרבי של 

 )10%מחוץ לכיתה (
17 17 17 

 157 157 157 ימי הלימוד הסדיריםהמזערי של  המס' 
  

   חטיבות הביניים במגזר הערבי והבדואי  4.6.3

 ט' ח' ז' שכבת הגיל
, ובכללם התכנית להתפתחות ימי הלימוד

 קהילתית-אישית ולמעורבות חברתית
 6בבתי"ס המלמדים  (בניכוי חופשות)

 ימים בשבוע

210 210 210 

, ובכללם התכנית להתפתחות ימי הלימוד
 תקהילתי-אישית ולמעורבות חברתית

 5(בניכוי חופשות) בבתי"ס המלמדים 
  ימים בשבוע

176  176 176 

  

 הבהרות

 הזמן הקצאת את בחשבון לקחת יש הלמידה זמן חלוקת במסגרת  א.
, ממלכתיים ציון ימי ובכלל זה ,חברתיות-חינוכיות לפעילויות

 העקרונות. החברתית המעורבות בנושא מוקד וימי טיולים
 אלו יהיו כמפורט להלן: תלפעילויו הזמן להקצאת המנחים

  ודגשיו הספר בית רוח  .1

 כניתהת במסגרת שנבחרו הבחירה ופרקי הלימודים כניותת  .2
   משמעותית ללמידה

 .רכי קהילות בית הספרוצ  .3

 התנסות או הוראה שאינן לפעילויות שייועד המרבי הזמן פרק  ב.
 מערבותלו אישית להתפתחות מהתכנית חלק ואינן הדעת בתחומי

 יעלה לא לו מחוץ או/ו הספר בבית והמבוצעות קהילתית-רתיתחב
 הציון ימי ייכללו זו במכסה. בשנה הלימוד מימי 10% על

 חלק ןשאינ החברתיות הפעילויות וכל טיולים, הממלכתיים
  .הספר בבית הלימודית ההתנסותמו מהלמידה
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 לספור יש הלימודים מיום בחלק המתבצעת פעילות של במקרה  ג.
 לשעות השנה לאורך יצטברו אלה שעות. הפעילות תשעו את

  .הנ"ל המכסה במסגרת וייכללו זה מסוג נוספות פעילות

  

 פירוט ימי הלימוד המחייבים בחטיבות העליונות  4.7

להלן טבלאות המפרטות את מספר ימי הלימוד המחייבים ואת מספר 
 :כיתתית או להיעדרות בשל מבחנים-הימים המותרים לפעילות חוץ

 ימים בשבוע 6חטיבות עליונות המלמדות   4.7.1
 י"ב י"א י' שכבת הגיל

, ובכללם פרקי ימי הלימוד

הלמידה וההתנסות 

הקבוצתית במסגרת 

התכנית להתפתחות אישית 

-ולמעורבות חברתית

 (בניכוי חופשות) קהילתית

209 209 209 

חברתית שאינם ימי פעילות 

חלק מתכניות הלמידה 

ומי ומפרקי ההתנסות בתח

הדעת ואינם חלק מהתכנית 

להתפתחות אישית 

-ולמעורבות חברתית

קהילתית המתקיימים  

בתוך בית הספר או מחוצה 

  )10%(לוחינוכית 

21  21  21  

  4.5-בהתאם להנחיות המפורטות ב  היעדרות בשל מבחנים

  

 ימים 5חטיבות עליונות שאושר להן שבוע למידה בן   4.7.2

 י"ב י"א י' שכבת הגיל

, ובכללם פרקי לימודימי ה

הלמידה וההתנסות 

הקבוצתית במסגרת 

התכנית להתפתחות אישית 

-ולמעורבות חברתית

 (בניכוי חופשות)קהילתית   

174 174 174 
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 י"ב י"א י' שכבת הגיל

חברתית שאינם ימי פעילות 

חלק מתכניות הלמידה 

ומפרקי ההתנסות בתחומי 

הדעת ואינם חלק מהתכנית 

להתפתחות אישית 

-למעורבות חברתיתו

 )10%(קהילתית 

17 17 17 

 4.5-ב המפורטותבהתאם להנחיות  היעדרות בשל מבחנים
 חטיבות עליונות במגזר הבדואי  4.7.3

 י"ב י"א י' שכבת הגיל
, ובכללם פרקי ימי הלימוד

הלמידה וההתנסות 

הקבוצתית במסגרת 

התכנית להתפתחות אישית 

-ולמעורבות חברתית

 חופשות)(בניכוי  קהילתית

ימים  6בבתי"ס המלמדים 

 בשבוע

210 210 210 

, ובכללם פרקי ימי הלימוד

הלמידה וההתנסות 

הקבוצתית במסגרת 

התכנית להתפתחות אישית 

-ולמעורבות חברתית

(בניכוי חופשות) קהילתית  

ימים  5בבתי"ס המלמדים 

  בשבוע

176  176 176 

  הבהרות

 או התנסות הוראה ןשאינ לפעילויות שייועד המרבי הזמן פרק  א.
ואינן חלק מהתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות  הדעת בתחומי

 לא לו מחוץ או/ו הספר בבית והמבוצעות קהילתית-החברתית
 הציון זו ייכללו ימי במכסה. בשנה הלימוד מימי 10% על יעלה

 .החברתיות-החינוכיות הפעילויות וכל טיולים, הממלכתיים

 לספור יש הלימודים מיום בחלק צעתהמתב פעילות של במקרה  ב.
 לשעות השנה לאורך יצטברו אלה שעות. הפעילות שעות את

  .המכסה במסגרת וייכללו זה מסוג נוספות פעילות
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  שנת הלימודיםסיום   4.8

יתנהלו כסדרם עד ליום  יסודיים-בתי הספר העלב הלימודים  4.8.1
  . 20.6בתאריך החל האחרון לשנת הלימודים, 

יש לקיים את הלימודים  הנבחנות בבחינת הבגרות,שכבות  גביל  4.8.2
 לאחר מכן חודש מאי. אמצעכסדרם על פי המערכת הרגילה עד 

שתיבנינה מראש עבור  יתקיימו הלימודים על פי מערכות חלופיות
תלמידים הניגשים לבחינות הבגרות ועבור תלמידים שאינם 

 :ת, כמפורט להלןלבחינו ניגשים

לבחינות בגרות תיבנה המערכת  הניגשים לתלמידים  א.
 שתתפויבהתאם למועדי בחינות הבגרות: התלמידים 

, בשיעורי התגבור ובשיעורי קבועיםבשיעורים  בתקופה זו
נהלים ללמערכת החדשה ו בהתאם ,ההכנה לבחינות הבגרות

 K"עוז לתמורה"שנקבעו במסגרת רפורמת 

על פי  דוילמניגשים לבחינות הבגרות  שאינם תלמידים  ב.
  Kהמערכת החלופית שתיבנה עבורם, עד סוף השנה

  

 שעות הפעילות במוסדות החינוך מיוחד  .5
  תחילת השנה  5.1

  בגנים  5.1.1

ראשונה הנקלטים ל 4-3חינוך המיוחד לגילאי גנים של הב  א.
היום השני , ו11:00-7:55 שעותין ההיום הראשון ב יתנהל

  .13:00-7:55 בין השעות

 יפאילך יתנהלו הלימודים כסדרם, על י ומהיום השליש  ב.
בהתאם לאפיון החריגות של  ,שעות הפעילות של המסגרת

  תות הגן.יכ

הילדים בגן מהיום הראשון על ישהו  מהשנה השנייה ואילך  ג.
שעות הפעילות של המסגרת החינוכית, בהתאם לאפיון  יפ

  תות הגן. יהחריגות של כ

 תכנית יוח"א בהם מתקיימתש דבגנים של החינוך המיוח  ד.
  .הלימודים מתנהלים כמו בחינוך הרגיל

  בחינוך היסודי  5.1.2

הלימודים ביום הראשון  יסתיימוחינוך מיוחד ספר ל-בתיב  א.
יתקיימו  לפחות ומן היום השני ואילך 12:00 הבשע
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שעות הפעילות של המסגרת בהתאם  על פי הלימודים
  .פרהסת ביתות ילאפיון החריגות של כ

במתכונת של  יפעלורגיל  פרסך המיוחד בבית ות החינותיכ  ב.
וכך גם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים  פרסת הבי

  המשולבים בחינוך הרגיל.

  יסודי- בחינוך העל  5.1.3

המוגדרים כחטיבת ביניים ותיכון ספר לחינוך המיוחד -בבתי
ומן היום  ,לפחות 12:00הלימודים ביום הראשון בשעה  וסתיימי

שעות הפעילות של  יפל עהלימודים  יתקיימו השני ואילך
  .פרהסת תות בייבהתאם לאפיון החריגות של כ ,המסגרת

  

  הפעילות בשגרה בכל שלבי הגיל  5.2

בהתאם  ,שעות הפעילות של המסגרת יפל ע ותקיימיהלימודים   5.2.1
  .פרסהת תות ביילאפיון החריגות של כ

במתכונת של שעות  עלויפ רגיל פרסת תות החינוך המיוחד בבייכ  5.2.2
  .תהיהפעילות בהתאם לאפיון החריגות של הכ

 ילמדו תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל  5.2.3
  .שעות הפעילות של בית הספר הרגיל יפל ע

  

 ימי צוםב ,יום הזיכרוןבחגים, בסיום הלימודים בימים מיוחדים:   5.3
  וביום האחרון ללימודים

  בחגים  5.3.1

שבו התלמידים מגיעים  בפורים, ביום שלפני החופשה  א.
 , אין לקצר את יום הלימודים.מחופשים

יום הלימודים  –סוכות, פסח ושבועות  –בשלושת הרגלים   ב.
  שאחרי אסרו חג הוא יום לימודים מלא.

  

  יום הזיכרוןב  5.3.2

קיצור יום הלימודים ביום הזיכרון נתון לשיקול הדעת של הנהלת 
החינוכית בחינוך המיוחד, ובכל מקרה לא יסתיים יום  המסגרת

  .12:00הלימודים הזה לפני השעה 
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  ימי צוםב  5.3.3

בכל ימי  הלימודים מתקיימיםמערכת החינוך המיוחד ב  א.
  החלים בימי עבודה. הצום

  לקויות  בעליבמסגרות החינוך המיוחד לתלמידים   ב.
 בינוני מורכב, פיגור בינוני ועמוק, פיגורבעלי  – מורכבות

נכויות בעלי הפרעות נפשיות וחולי נפש, בעלי  אוטיסטים,
 ,רשים ולקויי שמיעהיפיזיות קשות ושיתוק מוחין, ח

  אין לקצר את יום הלימודים. – עיוורים ולקויי ראייה

לחלק  אפשרצמים במסגרות אלה הכדי להקל על אנשי צוות   ג.
 9יעבוד שאדם בצום לא  באופן ביניהם את יום העבודה

פי ל בין שני אנשים יום העבודה יתחלק בהתאם לכך ;שעות
במשך יום הלימודים אפשר לקצר  צורך ובאישור הפיקוח.ה

דקות לכל  10-דקות, וכן לקצר כל הפסקה ב 10-כל שיעור ב
 5היותר, בתנאי שבין שיעור לשיעור תישמר הפסקה של 

  דקות.

ם, יום בהן רוב אנשי הצוות צמיש ,במסגרות דתיות  ד.
  באישור הפיקוח. 14:00-הלימודים יכול להסתיים ב

 ביום האחרון לשנת הלימודים  5.3.4

ם הוא יום לימודים מלא, בהתאם היום האחרון לשנת הלימודי
  פיון החריגויות השונות.לא
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  נספחים   .6

טופס שחרור ילד/ה מהגן לפני סיום הלימודים להמשך   נספח א
  שהות בצהרון

  

 גן באמצעות הגננתאל: המפקחת על ה

  

  הגן:__________________שם 

  

  שחרור ילד/ה מהגן לפני סיום יום הלימודים להמשך שהות בצהרוןהנדון: 

אני מסכים/מסכימה לשחרר את בני/בתי לפני סיום יום הלימודים, להמשך   א.
 שהות בצהרון.

אני מבקש/ת לאפשר לבני/בתי____________________ לצאת מהגן מיום   ב.
יחת פעילות הצהרון בתאריך:___________ ועד לסיומה של שנת פת

(על13:30 הלימודים בשעה ידי -, בהסעה של הצהרון 
  הנהג__________________).

ידוע לי כי ממועד שחרור בני/בתי מהגן לפני סיום יום הלימודים האחריות   ג.
  הבלעדית עליו/עליה תחול עליי או על מי מטעמי.

 

  __________________________________________________הערות:___

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

  
1______________   .      1________  .__________  

2______________   .      2__________________  .  

  חתימת ההורים                   שמות ההורים הפונים         

                                                                   __________________________  

  

  העתק: תיק ניהול גן 
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  הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגןטופס אישור: נספח ב   

  

  אישור

  הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן

 – 2001-התשס"א בגן, /ההשארת ילד –) 58בהתאם לתיקון חוק העונשין (תיקון מס' 
ראויה, אני מצהיר בזאת שידוע  האוסר על הישארות ילד מתחת לגיל שש ללא השגחה

והחזרתם בתום יום הלימודים לביתם הן  לי שהבאת הילדים לגן בשעות הבוקר
  ההורים. בתחום אחריותם הבלעדית של

  
  לכבוד

  ____________________שם הגן: _____________ נת:הגנ

  
  _____________ שנת הלימודים:____________  :/השם הילד

  

  בתי/בני תגיע/יגיע לגן בתחילת יום הלימודים ותוחזר/יוחזר מהגן בסיום  .1
 יום הלימודים על ידנו.

  וגרבתי/בני תגיע/יגיע כל בוקר לגן, ותוחזר/יוחזר מהגן בליווי אדם מב  .2
 שנבחר מטעמנו.

  ________________ מס' ת"ז: _________________  שם המלווה:  2.1

 הכתובת:
____________________________________________  

  ____________ מס' הטלפון הנייד:__________ מס' הטלפון בבית:   2.2

  שפחהקרוב מ  �     שכן/ה  �    אחות  �     אח  �  :/ההקרבה לילד  2.3

   : ______________________קרבה אחרת  �

  _______________שם האב/האם: ________  .3

  ________מס' הטלפון: ____________ _________________  הכתובת:

  ________מס' הטלפון הנייד: ____________

  _________________ :חתימת ההורים _________________: תאריך
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   גן לפני סיום הלימודים תחרור ילד/טופס ש   נספח ג

  

  אישור

 אל: המפקחת על הגן באמצעות הגננת

  

  הגן:__________________

  

  שחרור ילד/ה בן/בת שלוש לפני סיום יום הלימודיםהנדון: 

  

אני מבקש/ת לשחרר את בני/בתי___________________ לפני סיום יום   א.
 .הלימודים

  , מתאריך__________.13:30בשעה   מהגןאני מבקש/ת לאפשר לה/לו  לצאת   

ידוע לי כי ממועד שחרור בני/בתי מהגן לפני סיום יום הלימודים האחריות   ב.
  הבלעדית עליו/עליה תחול עליי או על מי מטעמי.

 

  הערות:______________________________________________________

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

  

1______________   .      1__________________  .  

2______________   .      2__________________  .  

  חתימת ההורים                     שמות ההורים הפונים         

  

  אישור המפקחת

__________________________  

 



   äôìçä – 82–3.7                                   òá÷ úåàøåä  
      

      'îò24  êåúî25 íéãåîò       /ãò ì"ëðî øæåç12"ë ,(à)ã àáá  ,ã"òùúä20  èñåâåàá2014  
  
  

68 
68 

הבאת בנושא של  ארגון "בטרם לבטיחות ילדים" המלצות    נספח ד
ילדים לגן ושחרור ילדים מן הגן בליווי אחים צעירים (מתחת 

  )12לגיל 
  

רים מתחת ילדי גן המלווים למסגרת החינוכית וביציאה ממנה על ידי אחיהם הצעי
   פגיעות מסוגים שונים.ל, באישור הוריהם, חשופים לסכנות ו12לגיל 

שטרם מלאו  הנהלים, חתימת ההורים מאשרת לשחרר מן הגן ילדים עם אחים ל פיע
וחשוב להביא  ,אולם לעתים אין ההורים מודעים לקיומן של סכנות שנים 12להם 

  בוגר" נמצאים שניהם בסיכון. לידיעתם ולהבהיר להם כי ילדם הצעיר וגם הילד "ה

לזמן לשיחה הורים  ותבקשהגננות מתילדים הלדאוג ולתרום לבטיחותם של  כדי
  ) ללוות את ילד הגן.12מסמך המאפשר לילדם הצעיר (מתחת לגיל ההחותמים על 

 אינםיום -חשוב להתייחס ברגישות ובאמון להורים אלה, שלעתים קשיי היום
להגביר את  על הגננותחר לילדם הצעיר. יחד עם זאת, מאפשרים להם למצוא פתרון א

מודעותם לצרכים ההתפתחותיים של הילדים, כמו גם להתריע על הסיכונים 
  הקיימים.

  :אלההנקודות ה להעלות אתלהורים חשוב  בהסברה

גורמי הסיכון להיפגעות אינם רק תאונות דרכים, ולכן אף כשאין בדרך הביתה   .1
  .מפגעים שונים בדרך כמורבות ממקורות אחרים מעברי כביש הסכנות או

חסרים כלים ויכולות לזהות ולהעריך מצבי סיכון  12לילדים מתחת לגיל   .2
הקשורים בהתנהגות אנשים מבוגרים כלפיהם. אף אם הם מוזהרים שלא 

  להיענות לפניות זרים, הם עלולים להתפתות למצבים מסוכנים.

אינם הם יב בחרדה ובבלבול במצבי חיים שעלולים להג 12ילדים מתחת לגיל   .3
(חשיפה לאירוע  ובהתרחשויות בלתי צפויות בסביבה אליהםמורגלים 

טראומטי כמו פציעת אדם בסביבתם, מפגש עם בעל חיים תוקף כמו כלב 
  ).משוטט וכדומה

   .הביתה קצרמהגן להתרחש גם כאשר המרחק  יםואלה עלול  .4

בד שליטה ולהגיב בחרדה בכל מקרה שבו עלולים לא 12מתחת לגיל  ילדים  .5
  .קורה משהו בלתי צפוי לאחיהם או להם כמו נפילה, פציעה, התעלפות וכדומה

כלפי אחיהם הצעיר כאשר בצורה מסכנת  עלולים להגיב 12ילדים מתחת לגיל   .6
וכן כאשר הוא מתנגד להם  ,הוא מתנהג באופן המרגיז אותם או מעליב אותם

  ות בלתי צפויה אחרת.או מתנהג בכל התנהג

    

  :אלהחשוב להדגיש את שתי הנקודות הלנאמר לעיל בנוסף 

טובות חלקן  – חוויות רבות הילד חווהלאחר שהות של יום בגן הילדים, שבו   .1
הוא זקוק להכלה של רגשותיו ולהרפיית המתח  – וחלקן מרגשות או מתסכלות
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לא מתאימה  לצורך זה ;ןעל ידי דמות של אדם מבוגר היכול להעניק לו ביטחו
  נוכחותו של אח.

בעל תבונה רבה ו, אף כשהוא בוגר באישיותו, אחראי 12ילד מתחת לגיל   .2
נמצא בעצמו בסיכון רגשי כאשר מוטלת עליו  ,התמודדות טובה ויכולת

  .עצם לקיחת האחריותבשל אחריות על אחיו הצעיר 

היא כי רק  "לשלום הילדהאגודה "ו "לבטיחות ילדים בטרם"המלצת ארגון  הערה:
  יהיו אחראים על ילדים צעירים יותר. 12ילדים מעל גיל 
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P .  ארגון ומינהל  

P.11  תשלומי הורים  

 לימודים תכנית עבור הורים תשלומי    3.11-16
 חינוך במוסדות תורנית נוספת

  דתיים-ממלכתיים

  
  מבוא

  תמצית

תל"ן תורנית בדרגי החינוך הוראה זו מסדירה את כל הקשור בתשלומי הורים עבור 
השונים, מגבילה את הסכומים המותרים לגבייה במסגרת זו מתוך מגמה להפחית 
אותם ככל האפשר, מציבה כללים לשקיפות כלפי ההורים במוסד החינוכי, וכן קובעת 
כללים לפעולה לשם קבלת האישור והפעלת התכנית על פיו בלבד, באחריות ישירה 

  י.של מנהל המוסד החינוכ

(ג) באותו נושא בשל 10בחוזר הוראות הקבע עג/ 3.11-14סעיף זה מבטל את סעיף 
בחוזר זה בנושא  3.11-17הצורך לעדכן את ההנחיות, לרבות הפניה להוראות בסעיף 

"גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים 
מקצועות לימוד ברמה מוגברת  ובמוסדות במעמד פטור, גביית תשלומי הורים עבור

  בחטיבה העליונה וגביית תשלומי הורים במוסדות ניסויים וייחודיים". 

  .2014בספטמבר  1-מ החל :התוקף

 נוספת לימודים תכנית המקיימים דתיים-ממלכתיים חינוך מוסדות: התחולה
  :מאלה אחד והם, דתי לחינוך המינהל באישור, תורנית

 שפועלת ואולפנה תיכונית ישיבה, תיכון ספר בית, ביניים תחטיב, יסודי ספר בית    -
   חלקית או מלאה פנימייה בהם

 ואולפנה תיכונית ישיבה, תיכון ספר בית, ביניים חטיבת, יסודי ספר בית  -
 – להלן( לינה ללא, הרגילות הלימודים שעות לאחר פעילות בהם שמתקיימת

  ").יום פנימיית"

  .החלפה: הסטטוס
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  נושא באותו מיםקוד חוזרים

תשלומי הורים עבור תכנית ), "ג(10/עגבחוזר הוראות הקבע  3.11-14סעיף   -
  ל מבוט –" דתיים-לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים

(א), "תשלומי הורים עבור תכנית 3בחוזר הוראות הקבע תשע/ 3.11-13סעיף   -
  .מבוטל –תיים" ד-לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים

  קשורים בנושאים קודמים חוזרים

  בתוקף –" הורים תשלומי), "א(3/סג הקבע הוראות בחוזר 3.11-9 סעיף  -

 לסעיף תיקון –" הורים תשלומי), "א(6/סג הקבע הוראות בחוזר 3.11–10 סעיף  -
  בתוקף –) א(3/סג הקבע הוראות בחוזר 3.11-9

  לסעיף תיקון – הורים תשלומי), "א(2/סד הקבע הוראות בחוזר 3.11-11 סעיף   -
  בתוקף –)" א(3/סג הקבע הוראות בחוזר 3.11-9

"(א)1עה/בחוזר הוראות הקבע  3.11-17סעיף   -  לימוד ושכר הורים תשלומי גביית, 
 תשלומי פטור, גביית ובמוסדות במעמד רשמיים שאינם מוכרים במוסדות חינוך

 תשלומי העליונה וגביית בחטיבה מוגברת ברמה לימוד מקצועות עבור הורים
 .בתוקף – וייחודיים" ניסויים במוסדות הורים

  

 מפקחים, ד"הממ בחינוך המפקחים, ד"ממ חינוך במוסדות המנהלים :התפוצה
  .המקומיות ברשויות החינוך מחלקות מנהלי, מחוזות מנהלי, כוללים

  האחראי הגורם

  הדתי החינוך מינהל :היחידה שם.     א

  המינהל ראש :התפקיד לבע.     ב

  02-5604130/106/7 :הטלפון מספר.     ג

  .avrahmli]educationKgovKil :ל"הדוא כתובת.     ד

  

  תוכן העניינים

 כללי  .1
 הגדרות  .2
  דתי-אישור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסד בפיקוח החינוך הממלכתי  .3

  .     הרשמה4

  .     עלות תכנית לימודים נוספת תורנית5

mailto:avrahmli@education.gov.il
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  .     חובת הפרסום והיקפה6

  .     הוראת שעה לשנת הלימודים התשע"ה 7

  .     הנחיות והבהרות8

  .     הוראות שונות9

  נספחים .  10

  לגבייה המותרים המרביים סכומיםה – עזר טבלתנספח א: 

  תורנית מהורי התלמידים עבור תל"ן לאישור גבייה  קשהפירוט הב נספח ב:

  .הודעה להורים על תכנית  תורנית נוספת במוסד החינוכי נספח ג:

  

  כללי.     1

 לימודי עם קודש לימודי של תוספת המשלבת תורנית נוספת לימודים תכנית
 ההנחיות מטרת. המדינה טרום מימי עוד בישראל החינוך במערכת קיימת חול

-ממלכתיים חינוך במוסדות התכנית של קיומה המשך את לאפשר שלהלן
 גביית את ולהסדיר, החינוך משרד ידי על מתוקצבת אינה שהיא הגם, דתיים

  .התכנית הפעלת בגין התשלומים

 בתשלומים הפחתה של המגמה היא חזק את הנוכחית ההוראה מטרת
 לצמצומם ולהביא זו תכנית של קיומה בגין ההורים על המושתים הגבוהים

 ומשרד, מרביים סכומים הם זה בחוזר המצוינים הסכומים כל. גהבהדר
 לעודד כדי זאת אלו; מסכומים נמוכים סכומים גביית של מגמה מעודד החינוך
 החברתי הלחץ את להפחית כדי וכן מופרזת גבייהמ ולהימנע בהוצאות חיסכון
 בנטל לשאת להן מאפשר אינו הכלכלי שמצבן משפחות ועל ההורים על המוטל

  .התשלומים

 השימוש לגבי ההורים כלפי שקיפות של מצב ליצור נועדה ההוראה כן כמו
 של בסופו. התכנית של קיומה עבור גובה החינוכי שהמוסד בסכומים שנעשה
 ללמוד ההורים יוכלו שדרכן, מפורטות אך פשוטות עזר טבלאות מצויות החוזר

, זו תכנית תבמסגר מקבלים שהתלמידים הנוספים הלימודים היקף מהו
  .  מההורים הנגבים לסכומים הנוגע בכל בייחוד

  הוראההבנוסף לאחריות של הבעלים על מוסד החינוך לקיומה של הוראה זו, 
 הכללים פי על שלא גבייה בגין הספר בית מנהל על אישית אחריות גם מטילה
 של השוטף בתקצובו פגיעה של חמורה סנקציה  קובעת וכן ,להלן המצוינים

  .אלה מכללים חריגה של במקרים הספר תבי
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  הגדרות.     2

 שעניינה לימודים תכנית :)תורנית ן"תל( תורנית נוספת לימודים תכנית    2.1
 הלימודים בתכנית אינטגרלי באופן המשולבים קודש לימודי של תוספת

  .ביניהם הפרדה מאפשר שאינו באופן ,ספרית-הבית

 תכנית המקיים דתי-ממלכתי חינוך מוסד – זה רחוז לעניין :חינוך מוסד      2.2
  : מאלה אחד והוא, דתי לחינוך המינהל באישור תורנית נוספת לימודים

 תיכונית ישיבה, תיכון ספר בית, ביניים חטיבת, יסודי ספר בית  .  א
   חלקית או מלאה פנימייה בהם שפועלת ואולפנה

 תיכונית ישיבה, ןתיכו ספר בית, ביניים חטיבת, יסודי ספר בית  .  ב
 או הצהריים אחרי שעות עד פעילות בהם שמתקיימת ואולפנה

  ").יום פנימיית" – להלן( לינה ללא, הערב

   

 בפיקוח במוסד תורנית נוספת לימודים תכנית אישור  .  3
  דתי-הממלכתי החינוך

 תכנית הלימודים יום במהלך לשלב המבקש דתי-ממלכתי חינוך מוסד   3.1
 במסגרת או מלאה פנימייתית פעילות במסגרת, תורנית תנוספ לימודים

 דתי לחינוך המינהל של למפקח בבקשה יפנה, יום פנימיית פעילות
 לאישור בקשה טופס ראה( שנה מדי אישור לקבלת החינוך משרד במחוז
  ).להלן ב בנספח

 מספר את, הלימודים תותכני את החינוכי המוסד מנהל יפרט בבקשה  3.2
 האמורות הנוספות השעות מספר את, החינוכי במוסד םהלימודי שעות

 העלות את, התורנית הנוספת הלימודים תכנית במסגרת להילמד
. במוסד ללמוד הצפויים התלמידים מספר ואת התכנית לקיום הצפויה

 ככל, הנוספת התורנית החברתית התכנית את המוסד מנהל יפרט כן כמו
 בניסן' ו יום עד תוגש בקשהה. לקיומה הצפויה העלות ואת, כזו שיש

  .המבוקשת הלימודים לשנת הקודמת הלימודים בשנת

  :האלה הנתונים כל את הספר בית מפקח יבחן הבקשה אישור לפני  3.3 

 נוספת לימודים תכנית המשלב דתי-ממלכתי חינוך מוסד של קיומו  .  א
  הרישום באזור תורנית

 שאינם דתי-תיממלכ חינוך מוסד או לימוד כיתת של קיומם  .  ב
  הרישום באזור תורנית נוספת לימודים תכנית משלבים

  הספר בבית הלומדים התלמידים הורי עמדת  . ג

  הבקשה לגבי המקומית החינוך רשות עמדת  .  ד
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  .החינוכי למוסד תלמידים קבלת של המדיניות  .  ה

 פקחהמ ייוועץ הספר בתי על הפיקוח חוק לפי ברישיון הפועל במוסד
  .רשמי שאינו המוכר לחינוך' א ףאג במנהל

 נוספת לימודים תכנית להפעיל רשאי יהיה לא דתי-ממלכתי חינוך מוסד  3.4
  .המפקח אישור את שיקבל לפני תורנית

 נוספת לימודים תכנית של שילובה ואת קיומה את לאשר ישקול פקחהמ  3.5
  :האלה בתנאים תורנית

 לימוד כיתת או דתי-ממלכתי חינוך מוסד קיימים הרישום באזור  . א
 פתיחת. שלהם הלימודים בתכניות תורנית ן"תל משלבים שאינם

 של לכללים בהתאם תהיה תורנית ן"תל משלבת שאינה כיתה
  . בכיתה התלמידים למספר באשר החינוך משרד

 איןו הלימוד, מוסדות בכל תורנית ן"תל בהםשמתקיימת  באזורים  .   ב
 בתכנית מעוניין אינוש תלמיד יוכל, לבחירה אחרת חלופה

 ן"התל בגין גבייה ללא גם החינוכי במוסד ללמוד הנוספת התורנית
  . התורנית

, לו האושר אם, נוספת תורנית תכנית להפעיל המבקש קיים מוסד  .   ג
 יוכלו שתלמידים כדי ,בהדרגה התורניות הכיתות את יצמיח
  .החלו בוש החינוך בשלב לימודיהם את לסיים

 מתקיימת החינוכי במוסד הפעילות כי לוודא הישיר מפקחה באחריות  3.6
 כי ספר בית על מפקח נוכח. לו שניתן לאישור בהתאם השנה כל לאורך
 למנהל יורה, לאישור בהתאם התכנית את מקיים אינו החינוכי המוסד
 את וכן יורה להפסיק, הספר בבית ההורים לכלל כך על להודיע המוסד
 בעבור ידו על שנגבו כספים להורים בולהשי מיידי באופן הגבייה

  .התכנית

 החינוכי המוסד מנהל יעביר לקראתה או הלימודים שנת בתחילת
 ובו, הקודמת הלימודים שנת על כספי דוח הספר בבית ההורים לנציגות
  .ההורים בתשלומי שנעשו השימושים כלל יפורטו

  

  הרשמה.     4

 של תשלומים בנטל אתלש כלכלית יכולת העדר יהיה לא מקרה בכל  4.1
 למוסד תלמיד של קבלתו-לאי עילה תורנית נוספת לימודים תכנית
  .החינוכי מהמוסד התלמיד להוצאת או תורני חינוך
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 לימודים תכנית המקיים למוסד ילדו את לרשום המבקש הורה  4.2
 בין לבחור יוכל אליו משתייך שילדו רישום באזור דתית-ממלכתית

 הורים תשלוםב תורנית ן"תל המשלבת כיתה וב שיש במוסד לימודים
 אם. תורנית ן"תל משלבת שאינה כיתה שיש בו במוסד לימודים ביןל

, בחירה אפשרות ולהוריו לתלמיד ואין הרישום באזור כזו כיתה אין
 בכיתה הנוספת התורנית בתכנית מעוניין שאינו תלמיד למידת תתאפשר
  . התכנית את המקיימת

 תורנית ן"תל המשלב חינוך למוסד ילדו את לרשום קשהמב הורה      4.3
 המפורט פי על התכנית בגין התשלומים את לשלם הסכמתו על יחתום

 אינה התורנית הנוספת הלימודים שתכנית מאחר וזאת ,זו בהוראה
  .החינוך משרד ידי על מתוקצבת

  

 תורנית נוספת לימודים תכנית עלות  .5
 של בפועל בביצוע המותנ היהי ורניתת נוספת לימודים תכנית קיום  5.1

 . החינוך משרד ידי לע המתוקצבות אלו על נוספות לימודים שעות

 שעת כל עבור לשנה מתלמיד הילגבי יםהמותר המרביים מיםהסכו  5.2
 החינוך משרד על ידי המתוקצבות השעות על נוספת שבועית לימודים

 ש"ח 230-ו יםביני חטיבתב ש"ח 212 ,יסודי ספר בבית ש"ח 177: הם
 נוספת לימודים תכנית בו מתבצעתש מוסד: לדוגמה. עליונה חטיבהב

 המתוקצבות הרגילות הלימוד לשעות בנוסף שבועיות שעות 5 של בהיקף
 בכיתות תורנית ן"תל עבור ההורים מן לגבות וכלי החינוך משרד ייד לע

  .לתלמיד לשנה ש"ח 1,150 על יעלה שלא סכום העליונה החטיבה

 885 על תעלה לא נוספת תורנית לימודים תכנית של המרבית עלותה  5.3
 2,120, ו'-ה' בכיתות לתלמיד ש"ח 1,770, ד'-א' בכיתות לתלמיד ש"ח
 העליונה בחטיבה לתלמידש"ח  2,300-ו ט'-ז' בכיתות לתלמיד ש"ח

 5-מ למעלה של בהיקף תורנית ן"תל עבור לגבות אי אפשר יהיה דהיינו(
 שבועיות שעות 10-מ למעלה של בהיקף, ד'-א' יתותבכ שבועיות שעות

 הביניים בחטיבת שבועיות שעות 10-מ למעלה של ובהיקף ו'-ה' בכיתות
 ). העליונה ובחטיבה

 המוסד של מזכותו גורעת אינה נוספת תורנית תכנית קיום כי יובהר  5.4
 למקובל בהתאם נוספות שבועיות שעות 5 עד של רגילה ן"תל לקיים
  .לעת מעת ל"המנכ בחוזר המתפרסמים תעריפיםב, הספר בתי בכלל
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 תורנית ן"תל עבור לגבות יהיה אפשר ד'-א' בכיתות, לעיל האמור למרות  5.5
ועדת החריגים  של מיוחד באישור שבועיות שעות 10 עד של בהיקף

  להלן).  9.3-(ראה ב המחוזית

 שעות 8 של בהיקף מאושרת תורנית ן"תל המקיים יסודי ספר בבית  5.6
 לתלמיד ש"ח 400 עד של נוסף סכום לגבות יהיה אפשר ומעלה שבועיות

. םיהצהרי אחרי בשעות החינוכי המוסד הפעלתל הוצאות עבור לשנה
 מאושרת תורנית ן"תל בהן שמתקיימת עליונה בחטיבהו ביניים חטיבתב

 600 עד של נוסף סכום לגבות אפשר ומעלה שבועיות שעות 11 של בהיקף
 בשעות החינוכי המוסד הפעלתל הוצאות עבור, לשנה ידלתלמ ש"ח

 לגבייה המותר הסכום על נוסף הוא זה סכום כי יובהר( םיהצהרי אחרי
  ).לעיל 5.2-ב כמפורט, לימודים שעת כל עבור

יהיה רשאי לגבות לכל  את "תכנית קרב"מוסד חינוך המבקש לקיים   5.7
 - (ראה בגים המחוזית שעות שבועיות, באישור ועדת החרי 3היותר בגין 

או התורנית הכללית ו/ששעות אלו משתלבות בתל"ן  בתנאי, להלן) 9.3
 באופן יתו/או התורנ תשל בית הספר ומחליפות את שעות התל"ן הכללי

     שסך השעות המרבי לא יעלה על המותר לפי הוראות חוזר זה.

 בנוסף לגבות יהיה אפשר נוספת תורנית תכנית המפעיל חינוך במוסד  5.8
 שפעילות בתנאי, נוספת תורנית חברתית פעילות עבור גם אלו לסכומים

 אלו פעילויות עבור לגבייה המרביים הסכומים. בפועל מתקיימת כזו
 : הם

, הזנה, הלנה, התלמידים אירוח הכוללת( שבת של פעילות עבור  א.
 אין. לתלמיד לשבת ח"ש 340 על יעלה שלא סכום –) והסעה

, זאת עם. לימודים בשנת שבתות משתי יותר לקיים אפשרות
 לקיים אפשר יהיה, ספרי-הבית ההורים ועד של מיוחד באישור
 זו פעילות עבור לגבות אפשרות אין. נוספת אחת בשבת פעילות

 . היסודי הספר בבית

, הלנה, התלמידים אירוח הכוללת( סמינריון של פעילות עבור  ב.
 המוסד עובדי שאינם כיםמדרי באמצעות הדרכה וכן הסעה, הזנה

 לא. לתלמיד לסמינריון ח"ש 400 על יעלה שלא סכום – )החינוכי
 באישור, זאת עם. לימודים בשנת אחד מסמינריון יותר יתקיים
 סמינריון לקיים יהיה אפשר, ספרי-הבית ההורים ועד של מיוחד

 פעילות שבתות משתי יותר התקיימו לא שבמוסד בתנאי, נוסף
 הספר בבית זו פעילות רעבו לגבות אפשרות ןאי. שנה באותה
  . היסודי
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 סיורים, תורניות הרצאות הכוללת( תורנית חברתית פעילות עבור  ג.
בכפוף  לשנה ש"ח 450 על יעלה שלא סכום – )ב"וכיו תורניים

 . למפורט בנספח א

 התורנית הפעילות עבור ההורים השתתפותהכוללת של  עלותה  ד.
 תעלה לא, רגיל ן"תל תוספת ועבור, ברתיתוהח הלימודית, הנוספת

 על תעלה לא, היסודי הספר בבית 'ד-'א לכיתות ש"ח 2,020 על
 5,310 על תעלה לא, היסודי הספר בבית 'ו-'ה לכיתות ח"ש 3,305
 ש"ח 5,580 על תעלה ולא, הביניים חטיבת לכיתות לשנה ש"ח

 של קיומה של במקרה רק ייגבה זה סכום. העליונה לחטיבה לשנה
 ן"והתל התורנית החברתית התכנית, הנוספת התורנית התכנית

 מהתכניות יותר או אחת של קיום. מלאה בצורה כולם – הרגיל
 לסכום בנוסף. יחסי באופן ההורים תשלום את יקטין חלקי באופן

 להוראות בהתאם ורשות חובה תשלומי לגבות המוסד יוכל זה
 שירותים ורכישת ן"תל למעט( הספר בתי לכלל החינוך משרד
בנספח א  סיכום ראו ;זה חוזר בהוראות יםנכלל שכבר מרצון
 ).  להלן

 מוסדות לרבות – פנימייה המפעילים חינוך מוסדות לגבי  ה.
   לילות שני לפחות, השבוע מימות בחלק פנימייה המפעילים

 מטה עבודת ה"התשע הלימודים שנת במהלך תתקיים –בשבוע 
 עבודת של לסיומה עד. המותרים בייההג סכומי לבחינת מקיפה
 למוסד יהיה מותר, העלויות הפחתת של מהמגמה וכחלק, המטה

 בשנת גבה שהוא מהסכום 90% עד לגבות פנימייה המפעיל
 להקטין החובה בדבר מההוראה חריגה לצורך. ג"התשע הלימודים

 המוסד על ג"התשע בשנת שנדרש לסכום ביחס הגבייה סכום את
 את המלצתו והוא יעביר, המוסד למפקח ומקתמנ בקשה להגיש

. הבקשה את שתבחן להלן) 9.4-(ראה בארצית החריגים העדת ולו
 אינם אך פנימייה המפעיל במוסד הלומדים תלמידים לגבי

 לכללים בהתאם העלות תיגבה, הפנימייה בפעילות משתתפים
  . פנימייה מפעילים שאינם מוסדות לגבי זה בחוזר האמורים

 

 והיקפה הפרסום חובת  .6
 במוסד ללמוד מועמדיםה או הלומדים התלמידים להורי יפרסם המוסד    6.1

 של האינטרנט אתר באמצעות וכן לביתם מכתב באמצעות, החינוך
 :האלה הנושאים על מידע ,החינוך משרד

 ופירוט התורנית ן"התל במסגרת הנלמדות הנוספות השעות היקף  א. 
  .ספציפי באופן שכבה לכל ביחס יינתן זה פירוט. ייעודן לגבי
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, עיון שבתות כגון( הנוספת התורנית החברתית הפעילות היקף  ב. 
 החינוך תכנית במסגרת ')וכו תורניות הרצאות, סמינריונים

 ביחס יינתן זה פירוט. מהפעילויות אחת כל לגבי והעלות החברתי
 . ספציפי באופן כיתה לכל

 סעיף. בפנימייה תלמיד זקתאח עבור זה במוסד הנדרש התשלום  ג. 
 .פנימייתיים מוסדות עבור רלוונטי זה

 הספציפי במוסד לגבייה המותרים המרביים הסכומים כל סך  ד. 
 התורנית הלימודים תכנית עבור זו בהוראה למצוין בהתאם
 אחזקת ועבור הנוספת התורנית החברתית התכנית עבור, הנוספת
 לגבייה המותר הסכום ויןיצ כן. כזו שיש ככל, בפנימייה התלמיד

 אישור ויצורף, זה למוסד שאושרו והרשות החובה תשלומי עבור
 .אלו סכומים לגבי שנתקבל המפקח

 בתוך יוזן וכן זה לחוזר בנספח א המופיע טופס גבי על יתבצע הפרסום   6.2
 על פקחלמ הפרסום ןמ עותק יעביר החינוכי המוסד מנהל. אפיק מערכת
  . במחוז הורים תשלומי נטולרפר החינוכי המוסד

 

 ה"התשע הלימודים לשנת שעה הוראת  .7
  פירוט ולמרות, ההורים תשלומי את להגביל המגמה מן כחלק  7.1

 בחטיבת במוסדות ה"בהתשע לגבות אין, דלעיל המותרים התשלומים
 90% על שיעלה בסכום הורים תשלומי העליונה ובחטיבה הביניים

. ג"התשע הלימודים בשנת חינוךה במוסד לגבייה שנקבע מהסכום
 האמור פי על לגבייה המותר הסכום את לחשב המוסד על דהיינו,

 באותו ג"בהתשע לגבייה שנקבע לסכום אותו ולהשוות זו בהוראה
 מאפשר התשלומים טבלת במסגרת המפורט החישוב אם גם מוסד.
 בשנת במוסד לגבייה שנקבע לסכום דומה שהוא סכום של גבייה

 לכל לגבות המוסד יוכל ,ממנו למעלה אפילו או ג,"התשע הלימודים
 . ג"התשע הלימודים בשנת לגבייה שנקבע מהסכום 90% היותר

 מעבר הגבייה סכום את להעלות האיסור בדבר זו מהנחיה חריגה לצורך  7.2
 בקשה להגיש המוסד על ג"התשע בשנת לגבייה שנקבע מהסכום 90%-ל

חריגים העדת ולו המלצתו את והוא יעביר, הישיר למפקח מנומקת
  .הבקשה את ארצית שתבחןה
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 והבהרות הנחיות  .8
מוטלת על  עניין גבייתם לעעניין תשלומי הורים ו לעהאחריות הכוללת   8.1

אחריותו של מנהל עם זאת, אין בכך לגרוע מ. הבעלות על מוסד החינוך
   נוגעים לגבייה.על ההיבטים ההמוסד 

 המרביים הסכומים הם זה בחוזר פורטיםהמ הסכומים כי יובהר    8.2
 הנוספת התורנית התכנית של בפועל העלויות אם גם, לגבייה המותרים

  . יותר גבוהות

 פעילות עבור שהוא תשלום כל כוללים זו בהוראה המוגדרים התשלומים  8.3
 לבצע אין. מעובדיו מי  ידי על או כתליו בין או המוסד ידי על המתבצעת

 פרטיות עמותות באמצעות  אם בין, זו בהוראה האמור על נוספת גבייה
 המוסד מנהל מקרה יהיה ובכל, אחרת התארגנות כל באמצעות או

 או המוסד באמצעות התלמידים מהורי שתתבצע גבייה כל על אחראי
 המוסד. כתלי בין פעילות על אחר גורם כל באמצעות

 תכניות ורעב גבייה תתאפשר לא תורנית ן"בו תל שמתבצעת במוסד  8.4
 .  נוספת מגמה עבור ייחודי או חינוכי היותו מוסד עבור כגון, נוספות

 בבעלות ספר ובבתי, המוסד על הבעלות באמצעות תתבצע הגבייה  8.5
 גבייה לבצע אין. המקומית או מי מטעמה הרשות באמצעות – המדינה

 שאינה אחרת עמותה כל באמצעות או הורים עמותות באמצעות
 זו להנחיה בהתאם כה עד פעלו שלא מוסדות. מוסדה על הבעלות

 זה בחוזר לאמור בהתאם שתתבצע באופן הגבייה את להסדיר מחויבים
 . מיידי באופן

 ביחס נמדד הנוספת התורנית התכנית היקף כי יובהר ספק הסר למען  8.6
 בסכומים להשתמש רשאי החינוכי המוסד אין מקרה ובכל שכבה לכל

 פעילויות או הוראה שעות עבור מסוימת בכיתה תלמידים מהורי שנגבו
 .אחרת בכיתה שיתבצעו

 בפועל בגבייה או/ו להורים בפנייה כי המשרד בבדיקת שיתברר מוסד  8.7
 או/ו המנהל נגד הליכים יינקטו זה חוזר מהוראות חריגה בו התבצעה

 להלן. 9כאמור בסעיף קטן , המוסד

 הסכומים פנימייתיים םשאינ במוסדות כי יובהר ספק הסר למען  8.8
 הניתנים, והזנה הסעות עבור תשלום כוללים אינם שהוזכרו לעיל

בגין  אושהתשלום ה בתנאי ,התלמידים הורי ידי על נפרדת לרכישה
 הורה יכול להחליט העלות הישירה של ההסעה או ההזנה לתלמיד ושכל

 להורים יפורסם אלו סעיפים בגין התשלום. לא או אותם לרכוש אם
 בית על למפקח יועבר ומפורטת, ועותק של הפרסום נפרדת ורהבצ
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 שימוש לכל הזנה או הסעות עבור שנגבו סכומים להעביר הספר. אין
  . אחר

 בשל אשר למשפחות לסיוע מנגנון תקיים תורני חינוך בעלות על מוסד  8.9
 חינוך במוסד הנדרשות בעלויות לשאת מתקשות חברתי-הכלכלי מצבן

 קריטריונים יכלול הסיוע מנגנון. נוספת תורנית תכנית המקיים
 החינוכי במוסד ההורים לכלל יפורסמו אשר ושקופים סבירים שוויוניים

  .הלימודים שנת לקראת

 גובה ואינו תורנית ן"תל מקיים שאינו דתי-ממלכתי חינוך מוסדב  8.10
 נוספות תורניות שעות ללמד אפשר זו הוראה פי על תשלומים מהורים
 . הספר בתי בכל הקיימת הרגילה ן"התל  במסגרת

 המאושרים הסכומים מן גבוהים סכומים לגבות רשאי אינו חינוך מוסד  8.11
 אם גם וזאת, זו בהוראה לעיל המפורט לרבות, הכללי המנהל בחוזר
 . לכך ההורים הסכמת ניתנה

 בתשלום הורה לחייב אין ולכן, בלבד רשות בגדר הם רשות תשלומי  8.12
 אחד שירות מתן להתנות ואין, בקבלתו מעוניין אינו שהוא ירותש עבור

 כל הסכמת-אי למרות השירות את לקיים הוחלט אם. אחר שירות במתן
, בפעילות התלמידים כל את לשתף החינוכי המוסד על יהיה, ההורים

 שהוריהם תלמידים לטובת חלופית חינוכית פעילות לקיים, לחלופין, או
 תלמידים השתתפות למנוע אסור. השירות לתבקב מעוניינים אינם

  .מוכחים כלכליים קשיים עקב תשלום-אי בשל בפעילות

  

  הוראות שונות    .9

"גביית תשלומי בחוזר זה,  3.11-17: ההוראות שלהלן נלקחו מתוך סעיף הערה
הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות במעמד 

הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה פטור, גביית תשלומי 
 העליונה וגביית תשלומי הורים במוסדות ניסויים וייחודיים".

 גבייה מרבית  9.1

מקצוע מוגבר נוסף או תכנית  מוסד המקיים תכנית ייחודית וגם  א. 
תורנית לא יוכל לגבות סכום שהוא גבוה מהסכום המרבי תל"ן 

לדוגמה, מוסד חינוך שאושר כייחודי לגבייה עבור אחת מהתכניות. 
וגם מקיים מקצוע מוגבר נוסף יוכל לגבות עבור שתי התכניות את 
הסכום המרבי שאושר עבור התכנית הייחודית או שאושר עבור 

  המקצוע המוגבר, אך לא את שני הסכומים גם יחד. 



   äôìçä – 16–3.11                            òá÷ úåàøåä  
      

    'îò12  êåúî23 íéãåîò       ëðî øæåç/ãò ì"12"ë ,(à)ã àáá  ,ã"òùúä20  èñåâåàá2014  
  
  

82 
82 

מוסד חינוך לא רשמי המקבל תקצוב חלקי בלבד וגובה עבור   ב. 
וב לפי הוראות חוזר זה יוכל לגבות בנוסף גם עבור השלמת התקצ

  אחת מהתכניות לפי חוזר זה.   

גבייה לעניין חוזר זה היא גבייה של כל סכום ובגין כל עניין ובכל   ג.  
דרך שהיא, בין אם במישרין בין אם בעקיפין, לרבות עבור עמותת 

לי הורים או כל גורם שלישי ועבור כל פעילות המתקיימת בין כות
  מוסד החינוך או מטעמו.

  

  ואכיפה פיקוח  9.2

משרד החינוך יקיים מערך בקרה ופיקוח על גביית שכר לימוד   א.
  ותשלומי הורים.

תקצובו של מוסד חינוך לא רשמי יופסק או יופחת אם יתברר   ב.
שהגבייה המבוקשת על ידו מההורים עולה על הסכום המרבי 

ירושו שכר הלימוד המרבי שאושר לו. בסעיף זה "הסכום המרבי" פ
המאושר למוסד חינוך בתוספת תשלומי ההורים המאושרים 
למוסד חינוך ותשלומים מאושרים בגין תכנית לימודים נוספת או 

  תכנית ייחודית.

לרבות ביצוע  –נגד מוסד חינוך הפועל בניגוד להוראות חוזר זה   ג.
ם על הליכים מטעים, הצגת מצגים כוזבים, גביית סכומים העולי

הסכומים המדווחים והמאושרים או גבייה בלא דיווח מפורט או 
ינקוט משרד החינוך את ההליכים הבאים, כולם או  –ללא דיווח 

  חלקם:

  הפסקת התקצוב לשנת לימודים אחת  -

קיזוז תשלומים שנגבו ביתר מן התשלומים המגיעים למוסד   -
  ממשרד החינוך

 י התלמידיםדרישה להשבת הכספים שנגבו ביתר להור  -
  הגשת תביעת השבה נגד הבעלות על המוסד  -

 הפחתת שיעור התקצוב של המוסד  -
 ביטול אישור העסקה של מנהל המוסד או התלייתו  -
  ביטול אישור הייחודיות  -

  ביטול רישיונו של המוסד.  -

לרבות גבייה  –מוסד חינוך רשמי שיפעל בניגוד להוראות חוזר זה   ד.
באמצעות הרשות המקומית) בסכומים במישרין מהורים (ולא 
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העולים על הסכומים המדווחים והמאושרים או גבייה ללא דיווח 
ינקוט משרד החינוך בהליכים הבאים,  –מפורט או ללא דיווח 

 כולם או חלקם:  
  דרישה להשבת הכספים שנגבו ביתר להורים  -

 ביטול אישור הייחודיות  -
  וסד.  נקיטת הליכים משמעתיים נגד מנהל המ  -

  

  ועדת חריגים מחוזית  9.3

  – בכל מחוז של משרד החינוך תפעל ועדת חריגים מחוזית (להלן  א.
). בראשותה יעמוד מנהל המחוז והחברים בה "עדה המחוזיתוהו"

מפקח כולל. מנהל המחוז ו יהיו רפרנט תשלומי הורים, המחמ"ד
  יהיה רשאי לזמן עובדי משרד החינוך נוספים. 

וזית תהיה רשאית לאשר למוסד חינוך רשמי, למוסד עדה המחוהו  ב.
גבייה של סכומים העולים  נוך מוכר שאינו רשמי ולמוסד פטורחי

על האמור בחוזר זה, בתנאי שהם נמוכים מהסכומים שנגבו על ידי 
מוסד החינוך בשנת הלימודים הקודמת ובתנאי שהבעלים על מוסד 

תווה שאושר על ידי החינוך ומנהל מוסד החינוך התחייבו בכתב למ
שהעמידה בהוראות חוזר זה תושלם התחייבות  , ובכלל זהעדהוהו

  עדה. וקבע לפי החלטת הויעד למועד שי

ועדת החריגים תפעל לפי אמות המידה שנקבעו על ידי ועדת   ג.
  החריגים הארצית ולא תהיה רשאית לסטות מאמות מידה אלה. 

בקשה שהוגשה אליה רשאית שלא להחליט ב יהועדת החריגים תה  ד.
  עדת החריגים הארצית להיוועצות  או להחלטתה. וולהעבירה לו

כל החלטה של ועדת החריגים תועבר לידיעת ועדת החריגים   ה.
  אכיפה במשרד החינוך.לבקרה ולרישוי, למינהל ההארצית ולמנהל 

  

  ועדת החריגים הארצית  9.4

ועדה וה" – במשרד החינוך תפעל ועדת חריגים ארצית (להלן  א.
 ומדיניות חוק ). בראשותה יעמוד מנהל אגף יישומי"הארצית
החינוך, והחברים בה יהיו מנהל המחוז הרלוונטי, מנהל  במערכת

 מינהל החינוך הדתי או נציגו ונציג לשכת היועץ המשפטי. 
עדה הארצית תהיה רשאית לאשר למוסד חינוך גבייה של והו  ב.

בתנאי שהם נמוכים  סכומים העולים על האמור בחוזר זה,
מהסכומים שנגבו על ידי מוסדות החינוך בשנת הלימודים
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ומנהל מוסד החינוך  הקודמת ובתנאי שהבעלים על מוסד החינוך
ועדה, ובכלל זה למתווה שאושר על ידי הו התחייבו בכתב

קבע ילמועד שיעמידה בהוראות חוזר זה תושלם עד שה התחייבות
רשאית ועדה הארצית הו היהועדה. בכל מקרה תלפי החלטת הו

 לאשר דחייה עד לתחילת שנת הלימודים התשע"ח לכל המאוחר. 
, לאישור בקשה לבחינת המידה אמות את תפרסם החריגים ועדת  ג.

 הנוספים החברים ואת עבודתה אופן את המפרטים הנהלים את
 .לזמן רשאית שהיא

כל  החריגים תהיה רשאית לאשר גבייה חריגה אם ימולאוועדת   ד.
 התנאים האלה:

ניתן פירוט מלא של כלל הנושאים שהגבייה מתבצעת עבורם   )1
 ופירוט של הסכומים עבור כל נושא.

הועברו נתונים לגבי שכרם של כל מקבלי המשכורות במוסד   )2
 החינוכי או בתאגיד.

 מתקיימות הוראות חוזר זה לעניין פרסום מידע.   )3
ומנים על ידי משרד לא נעשית גבייה עבור נושאים הממ  )4

 החינוך או על ידי הרשות המקומית.
  מתקיימות ההוראות הכלליות לעניין תשלומי הורים.  )5
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 נספחים   .10

  המותרים לגבייה המרביים הסכומים - עזר  טבלת    א נספח

                                                
 יפורסם אישיות תאונות ביטוח עבור לגבייה המותר המרבי סכוםה .נקבע טרם ביטוח עבור הסכום    .1

  .הכנסת של החינוך ועדת ידי על אישורו לאחר
 320-ו 'ט-'א לכיתות ש"ח 280 של נוסף סכום לגבות אפשר ספרים השאלת תכנית המקיים במוסד   .2

  .ב"י-'י לכיתות ש"ח
  
  
 

  ח'-ז' ו' ה' ד'-ג' ב'-א' 

 
-ט' שש

 נתיש
ט' 

 בחט"ב
 י"ב י"א-י'

ביטוח 

תאונות 

  1אישיות
49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 

 176 176 165 165 149 99 99 99 99 סל תרבות
מסיבות 

 סיום 
---- ---- ---- 75 ----- ----- 125 ----- 200 

מסיבות 

 כיתתיות
24 24 24 24 24 24 24 24 24 

ארגון הורים 

 ארצי 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

ועד הורים 

 יישובי
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

טיולים עפ"י 

 תכנית 
  יום 1

101 
  יום 1

126 
2  ×

  יום

252 

  יומיים

387 
  יומיים

387 
  יומיים

387 
  יומיים

387 
יומיים

+  

  יום 1

513 

  ימים 3

616 

  150 150 150 150     )5של"ח (
 1,053 900 888 763 747 622 412 286 261 2סה"כ
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 של נוסף סכום של ועדת החריגים המחוזית, מיוחד אישור פי על ,לגבות יהיה אפשר 'ד-'א בכיתות   .1

 אישור אם יינתן. שעות 10-ל ועד המותרות השעות 5-ל מעבר לימוד שעות עבור לשעה ש"ח 177
 ש"ח 400 של נוסף סכום לגבות יהיה אפשר שבועיות שעות 8 על יעלה הנוספות השעות שהיקף

 .יםיהצהר אחרי בשעות מוסד הפעלת עבור
 סמינריון או אחת שבת להוסיף אפשר ספרי-הבית ההורים ושל ועד של המפקח  מיוחד באישור    .2

 . אחד
 החריגים המחוזית. תרק באישור של ועד אפשר לגבותיהיה  יתעבור פעילות תורנית מרב   .3
יש להוסיף לסכום הכולל את התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות, כפי שייקבע לתשע"ד    .  4

 . ח"ש 34 היה אישיות תאונות ביטוח עבור לגבייה הסכום ג"התשע ל"בשנהבקרוב. ויתפרסם 
  
  
  

  ח'-ז' ו' ה' ד'-ג' ב'-א'  

 
-ט' שש

 נתיש
ט' 

 בחט"ב
 י"ב י"א-י'

תל"ן תורני 

  מרבי 

  1שעות 5ד: -(א

 10י"ב: -ה 

 שעות)

885 885 1,770 1,770 2,120 2,120 2,120 2,300 2,300 

תל"ן רגיל 

  מרבי 

 שעות) 5(

885 885 885 885 1,060 1,060 1,060 1,150 1,150 

תוספת עבור 

הפעלת המוסד 

בשעות אחרי 

ם יהצהרי

ש"ש  11(עבור 

 ומעלה בלבד)

- - 400 400 600 600 600 600 600 

  סמינריון

  400(עלות של 

(₪2 

- - - - 400 400 400 400 400 

שבתות מרבי 

 340שבתות,  2(

 לשבת)₪ 

- - - - 680 680 680 680 680 

פעילות 

 3תורנית

 מרבית 

250 250 250 250 450 450 450 450 450 

  4סה"כ

 
2,020 2,020 3,305 3,305 5,310 5,310 5,310 5,580 5,580 



äôìçä – 16–3.11                                                             òá÷ úåàøåä  
    

   'îò17  êåúî23 íéãåîò       /ãò ì"ëðî øæåç12"ë ,(à)ã àáá òùúä ,ã"20  èñåâåàá2014  
  

    

87

   תורנית ן"תל עבור התלמידים מהורי גבייה לאישור הבקשה פירוט     ב נספח

  _ _____________________________________ מוסדה שם

   : ____________________________המוסד ת/למפקח מוגשת

      1כיתהה
     תשלומי חובה ורשות 

     יות ביטוח תאונות איש
     סל תרבות

     מסיבות סיום 
     מסיבות כיתתיות

     ארגון הורים ארצי 
     ועד הורים יישובי

     טיולים עפ"י תכנית 
     )5של"ח (

מספר השעות הרגילות 

המתוקצבות ע"י משרד החינוך 

 2לכיתה זו

    

מספר השעות התוספתיות 

המתוקצבות ע"י משרד החינוך 

ות: שעות תל"י, שעות (לרב

תלי"ל, חוגים תורניים, שעות 

 תורניות, תכניות מיוחדות וכו')

    

     תשלום עבור תוספת השעות ה
תשלום עבור הפעלת המוסד 

 בשעות אחר הצהרים 
    

     מספר שבתות
     תשלום עבור שבתות

     סמינריון
     תשלום עבור סמינריון

תית תשלום עבור פעילות חבר

 תורנית
    

     סה"כ

                                                
 .החינוכי דבמוס כיתה כל עבור נפרד טור למלא יש  .1
  לכיתה. ם"השכל חישוב פי על ב"י-י' ובכיתות, ה"מתנ מארז פי על ט'-א' בכיתות ימולא זה סעיף  .2
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   החינוכי במוסד הניתנות התורני ן"התל שעות פירוט

     כיתה 

שעת 

 1תל"ן 
  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

שעת 

 2תל"ן 
  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 ______ מקצוע

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

שעת 

 3תל"ן 
  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

שעת 

 4תל"ן 
  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 וע ______מקצ

  יום __שעה___

 מקצוע ______

שעת 

 5תל"ן 
  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

שעת 

 6תל"ן 
  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 קצוע ______מ

שעת 

 7תל"ן 
  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

שעת 

 8תל"ן 
  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

שעת 

 9תל"ן 
  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

שעת 

 10תל"ן 
  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______

  יום __שעה___

 מקצוע ______
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 הפעילויות את לציין יש( וכננתמתה תורניתה חברתיתה פעילותה תכנית
  )לתלמיד הצפויה עלותן ואת המתוכננות

  

 מתוכננת לתלמידהעלות ה סוג הפעילות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  סה"כ
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 לא וגם פנימיתיים יסודיים-על למוסדות( מתוכננתה שבתותה תכנית
  ) תייםיפנימי

 כיתות משתתפות מיקום הפעילות תאריך השבת מס'
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

  

 התאמתה ואת הבקשה של תוכנה את שבדקתי מאשר אני: המפקח אישור
 התכנית של התאמתה את בדקתי כן כמו. במוסד המתבצעת הלימודים לתכנית

של חוזר הוראות הקבע  'ג (על פי נספח ההורים בפני שתוצג לתכנית שאושרה
  ).3.11-14), סעיף (ג10עג/

  : _________________. תאריך: ______________  חתימה
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  _______ החינוכי במוסד נוספת תורנית תכנית על להורים הודעה  ג נספח

  

 י"ב י"א י' ט' כיתהה

     תשלומי חובה ורשות 

נוספות על השעות המספר 

השעות המתוקצבות ע"י 

 1משרד החינוך
    

תיות מספר השעות התוספ

המתוקצבות ע"י משרד 

החינוך (לרבות: שעות 

תל"י, שעות תלי"ל, חוגים 

תורניים, שעות תורניות, 

 תכניות מיוחדות וכו')

    

תשלום עבור תוספת ה

 השעות 
    

תשלום עבור הפעלת ה

המוסד בשעות אחר 

 יםיהצהר
    

     שבתותהמספר 

     תשלום עבור שבתותה

     סמינריון

     סמינריוןהבור תשלום עה

תשלום עבור פעילות ה

 חברתית תורנית
    

     סה"כ

                                                
  .ה"מתנ מארז פי על זה סעיף ימולא 'ט-'א כיתות לגבי   1
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 הפעילויות את לציין יש( מתוכננתה תורניתה חברתיתה פעילותתכנית ה
 בטבלה סמינריונים או שבתות לציין אין לתלמיד; הצפויה עלותן ואת המתוכננות

  ) זו

 מתוכננת לתלמידהעלות ה סוג הפעילות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  סה"כ
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  )תייםיפנימי לא וגם יתייםיפנימ יסודיים-על למוסדות( שבתותה תכנית

  

 כיתות משתתפות מיקום הפעילות תאריך השבת מס'
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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P .  ארגון ומינהל   

P.11  תשלומי הורים  

 לימוד ושכר ריםהו תשלומי גביית  3.11-17
 רשמיים שאינם מוכרים במוסדות חינוך

 תשלומי פטור, גביית ובמוסדות במעמד
 ברמה לימוד מקצועות עבור הורים

 תשלומי העליונה וגביית בחטיבה מוגברת
     וייחודיים ניסויים במוסדות הורים

 מבוא
  תמצית

 חינוך וסדותבמ הורים ותשלומי לימוד שכר בגביית הקשור כל את מסדירה זו הוראה
 מוגברת ברמה לימוד מקצועות עבור הורים תשלומי בגביית, רשמיים שאינם מוכרים
 ומוכרים רשמיים, ייחודיים במוסדות הורים תשלומי בגביית וכן, העליונה בחטיבה

 רשאי מי מבהירה ההוראה. לכך אישור לקבל נדרש שבו ובאופן, רשמיים שאינם
 אישור לקבלת הדרכים את, הלימוד שכר גובה את וכן, רישום ודמי לימוד שכר לגבות

 ספר בבתי נוספת לתכנית תשלומים גביית לגבי ההנחיות. גבייתו דרכי ואת לגבייתו
  . בלבד ה"התשע הלימודים לשנת בתוקף הן ייחודיים

(ד) באותו נושא בשל 7בחוזר הוראות הקבע עד/ 3.11-15סעיף זה מבטל את סעיף 
שרות לגבות שכר לימוד, הארכת הוראת השעה הכנסת הבהרות בעניין האפ

  להתשע"ז, עדכון סעיפי הגבייה לבתי ספר ייחודיים והוספת ועדת חריגים מחוזית. 

. ההוראה לגבי גביית תשלומי הורים במוסדות 2014 ספטמברב 1-: החל מהתוקף
  .התשע"ז בלבד-לשנות הלימודים התשע"החינוך ניסויים וייחודיים היא בתוקף 

ים ומוסדות חינוך שחל מוסדות חינוך רשמיים ומוכרים שאינם רשמי: התחולה
  . 1969-ספר, התשכ"ט-פיקוח על בתיעליהם חוק 

  : החלפה.הסטטוס
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גביית (ד), "7בחוזר הוראות הקבע עד/ 3.11-15סעיף  :באותו נושאחוזרים קודמים 
ות תשלומי הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ובמוסד

במעמד פטור, גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה 
  מבוטל. –" העליונה וגביית תשלומי הורים במוסדות ניסויים וייחודיים

  חוזרים קודמים בנושאים קשורים

  בתוקף –(א), "תשלומי הורים" 3בחוזר הוראות הקבע סג/ 3.11-9סעיף   -

תיקון לסעיף  – 'תשלומי הורים'(א), "6ת הקבע סג/בחוזר הוראו 3.11–10סעיף    -
  בתוקף – "(א)3בחוזר הוראות הקבע סג/ 3.11-9

תיקון  – 'תשלומי הורים'(א), "2בחוזר הוראות הקבע סד/ 3.11-11סעיף   -
  בתוקף –(א)" 3בחוזר הוראות הקבע סג/ 3.11-9  לסעיף

דים נוספת (תל"ן) בגני תכנית לימו(א), "4בחוזר הוראות הקבע סד/ 3.11-12סעיף   -
  בתוקף – (א)"3בחוזר הוראות הקבע סג/ 3.11-9השלמה לסעיף  –ילדים 

תשלומי הורים עבור תכנית " (א),1עה/בחוזר הוראות הקבע  3.11-16סעיף   -
  בתוקף – לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים דתיים"

גני ילדים  –ות חינוך ניסויים מוסד), "א(3/סחבחוזר הוראות הקבע  3.1-29סעיף   -
  )שבוטל 8(למעט סעיף קטן  בתוקף – ובתי ספר"

עדכון נוהלי הוועדה לבתי ספר ), "א(6/עאבחוזר הוראות הקבע  3.1-40סעיף   -
אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת וביצוע ניסוי מקדים -ייחודיים אזוריים ועל

  בתוקף – להרחבת אזורי הרישום ברשויות המקומיות"

מרכזי הפצה ניסויים בגף הניסויים ), "א(10/עגבחוזר הוראות הקבע  3.1-45סעיף   -
  בתוקף – והיזמות שבמזכירות הפדגוגית"

הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם ), "א( 1/עגבחוזר הוראות הקבע  3.7-74סעיף   -
  .בתוקף – מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות"

מוסדות הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים ובחינוך ההמנהלים במוסדות  ה:התפוצ
כוללים, המפקחים ה, 1969-ספר, התשכ"ט-פיקוח על בתיהפועלים ברישיון לפי חוק 

  מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.ו מחוזותהמנהלי 

  הגורם האחראי

 המינהל הפדגוגישם היחידה:  .א
 חוק ומדיניות במערכת החינוך מנהל אגף יישומי בעל התפקיד: .ב
 02-5604028 מס' הטלפון: .ג

 hagitme]educationKgovKil דוא"ל: .ד

mailto:hagitme@education.gov.il
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  תוכן העניינים

 כללי  .1

 מוכרים מוסדות –תשלומי הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך לא רשמיים   .2
  פטור במעמד ומוסדות רשמיים שאינם

  גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה  .3

  גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ניסויים וייחודיים  .4

 הוראות שונות  .5

   החינוכי. במוסד הניתנות ן"התל שעות נספח: פירוט  .6

  

  כללי    .1

, ובכללה הוראת תכנית הלימודים המחייבת, החינוך במוסדות הפעילות
 הרשויות ידי ועל המדינה דיי על הניתנים שירותים על בעיקרה מתבססת

במוסד חינוך רשמי ועל ידי הבעלים של המוסד במוסד חינוך שאינו  המקומיות
 אחרים, מורים, מנהלים, עובדי חינוך ומינהל העסקתרשמי. פעילות זו כוללת 

ים הניתנים על עם זאת, נוסף על השירותשל מוסדות חינוך.  ואחזקה בנייה וכן
גם יש  ידי המדינה ועל ידי הרשות מקומית או על ידי הבעלים על מוסד החינוך,

שהפעלתם מתקיימת באמצעות מימון של הורי התלמיד, בהתאם  שירותים
  לכללים, למגבלות ולסייגים המפורטים בחוזר זה. 

 1949-(ד) לחוק לימוד חובה התש"ט6ההוראות לעניין תשלומי הורים לפי סעיף 
חלות על מוסדות חינוך רשמיים ועל מוסדות חינוך שאינם רשמיים בשלבי 

  יסודי.-החינוך היסודי והעל

יובהר כי תשלומי ההורים הבסיסיים עבור ביטוח, טיולים, מסיבות וכו', וכן 
התשלומים בגין תכנית לימודים נוספת ובגין רכישת שירותים מרצון, 

"תשלומי הורים" המתפרסם מזמן  מוסדרים באמצעות חוזר המנכ"ל בנושא
לזמן. בכל מקרה אין להתנות רישום תלמידים בתשלום כלשהו, אלא אם כן 

  ניתן אישור לכך לפי ההוראות בחוזר זה.
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 –במוסדות חינוך לא רשמיים  לימוד ושכר הורים תשלומי    .2
  פטור במעמד ומוסדות רשמיים שאינם מוכרים מוסדות

  מבוא  2.1

וך מוכרים שאינם רשמיים בשלב החינוך היסודי מוסדות חינ  2.1.1
 11ח') מתוקצבים על ידי המדינה מכוח סעיף -ו' או א'-(כיתות א'

(להלן "חוק החינוך  1953-לחוק החינוך הממלכתי התשי"ג
הממלכתי") ותקנות החינוך הממלכתי (מוסדות מוכרים), 

מתקן הבסיס של שעות  60%-75%, בשיעור 1953-התשי"ד
מוסדות חינוך רשמיים דומים, ומתוקצבים בגין  הלימוד של

  שרתים ומזכירים. 

  שיעור התקצוב נקבע בהתחשב בגורמים אלו:

כלכלי של אוכלוסיית התלמידים במוסד -המצב החברתי -
  החינוך

  קיומם של תהליכי מיון של התלמידים המתקבלים אליו  -

  הנשרה על רקע הישגים לימודיים.  -

 30%-55%פטור מתוקצבים בשיעור של  מוסדות חינוך במעמד  2.1.2
 מתקן הבסיס של שעות הלימוד של מוסד חינוך רשמי. 

הוראה זו באה להסדיר את האופן שבו יתאפשר לבעלים על   2.1.3
מוסד חינוך להשלים את התקציב של מוסד מוכר שאינו רשמי 

על ידי המדינה בשיעור חלקי.  המתוקצביםומוסד במעמד פטור 
 ודמיגביית שכר לימוד האפשרות לצוין כי למען הסר ספק י

רישום אינה מתייחסת למוסדות חינוך מיוחד מוכרים שאינם 
 התלמיד של לימודיו בשכר נושא החינוך משרד שבהם רשמיים

הרשמיים  החינוך מוסדותש כפי מתוקצביםה או דין לפי
  .מתוקצבים

  

  לא רשמיים במוסדות חינוך לימוד שכר גביית  2.2

ר הלימוד יאושר על ידי משרד החינוך מדי שנה, לפי פנייה שכ     2.2.1
של הבעלים על מוסד החינוך, לכל מוסד מוכר שאינו רשמי 

המרבי יהיה ההפרש  ומוסד במעמד פטור, באופן ששכר הלימוד
תקצוב  100%שבין תקצוב המדינה את מוסד החינוך בפועל לבין 

 .15%שעות הלימוד, בתוספת תקורה מרבית בשיעור 
למוסד חינוך מוכר שאינו רשמי חדש, אשר טרם נקבע שיעור   2.2.2

תקצובו על ידי משרד החינוך, תאושר גבייה מרבית לפי ההפרש 
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תקצוב  100%ובין  65%בין ההשתתפות בתקציב בשיעור של 
בשנת  15%שעות הלימוד, בתוספת תקורה מרבית בשיעור 

 הלימודים הראשונה. 

הלן נוסחת שכר הלימוד המתבססת על לצורך הבהרה מובאת ל  2.2.3
מספר התלמידים במוסד, על פרופיל המוסד, על שיעור 

  השתתפות המדינה בתקצובו של המוסד ועל שיעור התקורה:

  

  5m) x s] H T x s x MK1 –ET x שכר לימוד לתלמיד =

                                                  M 

  מקראה

T:  בות למוסד חינוך רשמי זההמלוא השעות המתוקצ  

m:    השעות המתוקצבות למוסד החינוך הלא רשמי הנתון לפי
   שיעור ההשתתפות של המדינה

V:   ערך השעה בש"ח על פי פרופיל המוסד  

M:   .מספר התלמידים במוסד החינוך  

  

נוסף על שכר הלימוד שחושב עבור מוסד החינוך, הוא רשאי   2.2.4
ורשות ותשלומים עבור רכישת  לגבות מההורים תשלומי חובה

שירותים מרצון ותל"ן בהיקף ובגובה הסכומים המאושרים על 
ידי משרד החינוך במסגרת תשלומי ההורים לכלל מערכת 
החינוך ולפי הנחיות המנהל הכללי המובאות בחוזרי המנהל 

 הכללי.  

כדי לאפשר למוסדות החינוך לקיים  ,2.2.4-ב לאמור בהתאם  2.2.5
כי ייחודי ותכניות תוספתיות הם רשאים לקיים תל"ן אופי חינו

ש"ש באישור מנהל המחוז או מי טעמו. מוסד  5בהיקף של 
ש"ש חלות עליו ההוראות  5-חינוך המבקש לקיים תל"ן מעבר ל

 להלן. 5בסעיף קטן 

לימודי קודש המאריכים את יום הלימודים במוסדות חינוך   2.2.6
מעמד פטור יתקיימו לכל מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות ב

היותר במתכונת תל"ן תורנית בהתאם להנחיות בחוזר המנכ"ל 
-בנושא "תשלומי הורים במוסדות חינוך תורניים ממלכתיים

  דתיים" המתפרסמים מזמן לזמן.
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 גביית דמי רישום  2.3

מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי בחינוך היסודי ומוסד במעמד   2.3.1
 דמי רישום במועד הרישום. פטור יהיו רשאים לגבות

) משכר 1%גובה דמי הרישום יהיה לכל היותר אחוז אחד (  2.3.2
ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.  150הלימוד המאושר למוסד או 

מוסד חינוך שטרם אושר לו שכר לימוד (מאחר שלא פעל 
בשנה"ל שקדמה להגשת הבקשה ולא הגיש בקשה) יהיה רשאי 

 ש"ח. 50לגבות דמי רישום בגובה של 

האישור לגביית דמי רישום יינתן בתנאי שמוסד החינוך ישיב   2.3.3
את דמי הרישום להורי התלמיד אם התלמיד לא ילמד במוסד. 
סעיף זה לא יחול אם התלמיד או הוריו החליטו שהוא לא ילמד 

 במוסד החינוך. 

יודגש שמוסד החינוך אינו רשאי לגבות דמי רישום מתלמידים   2.3.4
  . ממשיכים

  

 לימוד, דמי רישום שכר של הגבייה התנאים והמועדים לאישור  2.4
  הורים ותשלומי

מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות פטור יגישו   2.4.1
 15מדי שנה לאישורו של מנהל המחוז או מי מטעמו עד לתאריך 

ביוני בקשה לאישור גביית שכר לימוד ותשלומי הורים לשנת 
"אפיק". הלימודים הקרוב ה. הבקשה תוגש באמצעות מערכת 

בבקשה יפורטו שכר הלימוד ותשלומי ההורים שהמוסד מבקש 
לגבות. הבקשה לתשלומי הורים תוגש בצורה מפורטת, ויתוארו 
בה השירותים הנוספים שהגבייה מתבקשת עבורם במסגרת 
תשלומי ההורים. אם ניתן אישור לגבייה נוספת, לפי סעיף קטן 

 רף האישור לבקשה.להלן, יצו 6

שכר הלימוד ותשלומי ההורים יאושרו עד לסוף חודש נובמבר   2.4.2
 בכל שנת לימודים באמצעות מערכת "אפיק". 

מוסדות החינוך יפרסמו להורים בחוזר מפורט ובהיר את פירוט   2.4.3
שכר הלימוד ותשלומי ההורים שאושרו על ידי משרד החינוך. 

ממונה על תשלומי הורים העתק מהפרסום להורים יועבר ל
 במחוז שבתחומו המוסד פועל.

תאגידים שהם בעלים של מוסדות מוכרים שאינם רשמיים   2.4.4
ל והכומוסדות במעמד פטור יפרסמו באתר משרד החינוך "
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", באמצעות מנהלי מוסדות החינוך אודות מוסדות חינוך
שבבעלותם, מאזנים של הבעלות העומדים בהוראות גילוי הדעת 

ל לשכת רואי החשבון ועל פי ההנחיות של חשבות משרד ש
החינוך. בין הנתונים שיפרסמו המוסדות ייכללו גם שכרם של 

 המשכורות הגבוהות ביותר בתאגיד.   5מקבלי 

ל מוסד חינוך יכול לבקש לגבות שכר לימוד העולה על שבעלים   2.4.5
ידי אך מוסד כזה לא יתוקצב כלל על , שכר הלימוד לפי פרק זה

  משרד החינוך. 

  

  כללים לגבייה  2.5

מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי המתוקצב באופן מלא על ידי   2.5.1
 המדינה אינו רשאי לגבות שכר לימוד ודמי רישום לפי פרק זה. 

מוסד חינוך אינו רשאי לגבות שכר לימוד בלי שניתן אישור   2.5.2
 לגבייה על ידי מנהל המחוז של משרד החינוך.

מוסד שאושרה לו גבייה של שכר לימוד בשנת הלימודים   2.5.3
הקודמת יהיה רשאי לגבות מקדמה, לפי הסכם בכתב, עבור 
שנת הלימודים הבאה בגין שני חודשי לימודים בסכום שלא 
יעלה על שכר הלימוד שאושר. המוסד יהיה רשאי לגבות סכום 
זה רק החל מחודש יולי שלקראת שנת הלימודים הבאה. אם 

הלימוד שיאושר בשנת הלימודים הבאה יהיה קטן יותר,  שכר
 ,יופחתו סכומי הגבייה בהמשך השנה באופן שסכום הגבייה

 לא יעלה על הסכום המרבי המאושר לגבייה.  ,כולל המגבלה

הגבייה תתבצע באמצעות מוסד החינוך או באמצעות הבעלות   2.5.4
  על המוסד ולא על ידי שום גורם אחר. 

  

שלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת גביית ת    .3
  בחטיבה העליונה

  מבוא  3.1

 2משרד החינוך נושא בעלותו של שכר הלימוד של מקצועות החובה ושל 
י"ב -מקצועות בחירה ברמה מוגברת בשלב החטיבה העליונה (כיתות י'

יסודיים, ומתקצב את הדרישות -י"ב) במוסדות החינוך העל-או ט'
  תכניות אלו.הלימודיות ב
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תקצוב המדינה מאפשר למוסד החינוך להעמיד לתלמידיו מגוון של 
מקצועות בחירה ברמה מוגברת. עם זאת, יש מוסדות חינוך המבקשים 
להוסיף על המגוון הקיים והמתוקצב. ההוראות להלן באות להסדיר את 

  אופן הגבייה עבור תוספות אלה.

  

יחידות  5לימוד ברמה מוגברת ( גביית תשלומי הורים עבור מקצועות  3.2
  לימוד)

   הוראות כלליות  3.2.1
הגבייה תתבצע רק מתלמידים הלומדים את מקצועות   א.

 הלימוד בפועל. אין לגבות תשלום זה מכלל ההורים.  
הגבייה היא בגין תוספת שעות, ואין לגבות עבור רכישה   ב.

 של ציוד עבור מוסד החינוך. 
 עשרהגבייה עבור שעות ה  3.2.2

שעות העשרה הן שעות ללימוד נושאים שאינם מרכיב   א.
מחייב בתכנית הלימודים. הגבייה עבור שעות אלה היא 
רכישת שירותים מרצון. הגבייה תותנה בהסכמה מראש 
בכתב של כל אחד ואחד מההורים לתשלום. אין די 

 בהסכמה של נציגות הורים. 
בחירה לימודי העשרה הם תוספת ללימודים במקצוע   ב.

מוגבר. בכל מקרה אין למנוע מתלמיד ללמוד מקצוע זה, 
  גם אם בחר שלא ללמוד את לימודי ההעשרה.   

יובהר כי גבייה בגין פעולות העשרה תותר אך ורק   ג.
במקצועות לימוד שיש בהם הצדקה לביצוע פעולות אלה 
והן נובעות מאופי המקצוע, כגון מגמות בתחום האמנות 

ארץ, והיא מוגבלת לשני מקצועות או בתחום ידיעת ה
  יחידות לימוד.    5התמחות ברמת 

ש"ח לכל היותר לכל מקצוע ובסך  750סכום הגבייה יהיה   ד.
בתנאי שימולאו התנאים  ,ש"ח לכל היותר 1,500הכול 

 האלה: 
הגשת פירוט תקציבי מלא לאישור מראש על ידי   )1

 הגורם המאשר את חוזר התשלומים המוסדי
מראש של התכנית המאושרת והפירוט הצגה   )2

  התקציבי להורים
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הסכמה מראש בכתב של כל אחד ואחד מההורים   )3
 לתשלום

אם הוחלט לקיים את התכנית בהחלטת רוב ההורים   )4
שיתוף ללא תשלום של התלמידים  –ולא כולם 

 שהוריהם במיעוט ואינם משלמים עבור התכנית

אופן שלא מאמץ של המוסד לצמצם את העלויות ב  )5
 יזדקק לגבייה של הסכום המרבי.

  גבייה עבור שעות תגבור ומרכזי למידה  3.2.3

שעות תגבור הן שעות שאין לומדים בהן תכנים חדשים   א.
אלא הן משמשות לחזרה ולתרגול של החומר הנלמד. אין 

 לגבות תשלום עבור שעות אלה.

מרכז למידה הוא מרכז המופעל על ידי הרשות המקומית   ב.
ם פערים ו על ידי הבעלות על מוסד החינוך לצורך צמצוא

למידה נחשבת לתל"ן, וגביית  לימודיים. השתתפות במרכז
תשלום תותנה בהסכמה מראש ובכתב של כל אחד ואחד 
מההורים שילדיהם משתתפים בפעילות. אין די בהסכמה 

  של נציגות הורים.

   גבייה עבור מקצוע בחירה מוגבר  3.2.4

מוגבר הוא מקצוע בחירה שלישי ברמה מוגברת  מקצוע בחירה
יחידות לימוד, בנוסף לשני מקצועות הבחירה המתוגברים  5של 

והמתוקצבים על ידי המדינה. מקצוע בחירה מוגבר נחשב 
לתל"ן, וגביית תשלום תותנה בהסכמה מראש ובכתב לתשלום 
של כל אחד ואחד מההורים לתלמידים הבוחרים ללמוד מקצוע 

 גבר. אין די בהסכמה של נציגות הורים. בחירה מו

  

  אישור ופיקוח  3.3

אישור תשלומי ההורים במסגרת זאת ייעשה באמצעות מערכת "אפיק". 
יש לפרט במערכת את כלל הפעולות שהגבייה מבוקשת עבורן ואת 

  עלותה של כל אחת ואחת מפעולות אלה. 
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 -דיים גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ניסויים וייחו    .4
  "זהתשע-"ההתשעהוראת שעה לשנה"ל 

  מבוא  4.1

 המוגדרים חינוך סוגים של מוסדות 4במערכת החינוך פועלים   4.1.1
  :תכניות ייחודיות כמוסדות המאושרים להפעיל

  ניסויים מוסדות חינוך  -

 ניסויים הפצה מרכזי  -
  ייחודיים מוסדות חינוך  -
  בוקרת.מ בחירה במרחבי ייחודיים מוסדות חינוך  -

  הללו מאפיינים משותפים: למוסדות  4.1.2

 החינוך מוסדות פעילות בהתאם לנוהלי משרד החינוך. כל  א.
 החינוך, לרבות משרד לנוהלי בהתאם הללו פועלים

 תלמידים מיון-אי הליבה, הוראת של פדגוגיים בנושאים
  Kוכד'

 באופן עוסקים האלה המוסדות חינוכית. עיסוק בחדשנות  ב.
 אינטנסיביות, של שונות ברמות ומערכתי, שיטתי ממוסד,

 Kחינוכית לחדשנות ביטוי במתן
 האלה החינוך מקצועיים. מוסדות וליווי קבלת אישור  ג.

 הוועדה לבתי ספר ייחודיים אזוריים, ידי על קיבלו אישור
 משרד החינוך, המוסדרים של אזוריים ומרחבי חינוך-על

 בהכשרות שתתפיםמ כמו כן הם המנכ"ל. חוזרי באמצעות
 מקצועי ליווי סגלי החינוך ומקבלים של מקצועי ובפיתוח
  Kארגוני-הפדגוגי ליישום

 על ידי החינוך האלה מפוקחים ומבוקרים בקרה. מוסדות  ד.
הניסויים  גף לנוהלי בהתאם ארגוני,-הפדגוגי היישום

 K המנכ"ל וחוזרי והיזמות
 בהנגשת םהאלה מחויבי החינוך מוסדות בקהילה. הנגשה  ה.

 לכל ציבוריים הפתוחים מוסדות חינוך בדבר היותם מידע
  Kפועלים בה שהם בקהילה אחד
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 ניסויים מוסדות חינוך  4.2
 הקבלה תהליכי את ניסויים הם מוסדות שעברו חינוך מוסדות  4.2.1

 להכרה הגף לניסויים וליזמות במזכירות הפדגוגית, זכו של
 בהתאם ניסויי חינוך דמוס של במחויבויות ועומדים ,ככאלה

 פיתוח כוללות זה. המחויבויות מנכ"ל לעניין להוראות בחוזר
 העומדים בדרישות מחקר והפצה חינוכית, חדשנות של מודל

  Kהגף ובפעילויות בהכשרות הגף והשתתפות

בנוסף להיבטים המתוארים לעיל, מוסדות חינוך ניסויים הם   4.2.2
  בעלי האפיונים האלה:

 חזון חינוכי ומיישמים אותו בדרכיםהם מפתחים   א.
  ולתקופה. היעד לקהל מותאמות

 דרכי ושיטתי למציאת מושכל אוטונומי, באופן הם פועלים  ב.
 הכרה בשייכותם מתוך לסביבתם, המתאימות חינוך

 Kהליבה וללימודי הציבורי החינוך למערכת ובמחויבותם
  ומשתף. פתוח באופן וחזון ערכים הם מבררים  ג.

לגביהן  ספק קיימות, מטילים פרדיגמות חוקריםהם   ד.
 בני חלופיים/חדשים כיוונים ומציעים ומערערים עליהן

 Kהתלמידים לקידום יישום
 הם מציעים תורה חינוכית חדשנית, גישות ודרכים  ה.

 מיטבי ; דהיינו: חינוך21-חינוכיות המותאמות למאה ה
את  ומקדם באמצעותם החינוך מוסדות על המשפיע

 Kלמעלה" החינוך "מלמטה תמערכ
 יזמים, חינוך לצוותי ומודל השראה מקור הם משמשים  ו.

 על עשייתם מלאה אחריות הלוקחים ומנהיגים, מובילים
 Kולהשבחתה המערכת לקידום ופועלים החינוכית

  

  ויזמות ניסויים בגף ניסויים הפצה מרכזי  4.3

 פועליםה ניסויים חינוך מוסדות הם ניסויים הפצה מרכזי  4.3.1
  של תהליך בהצלחה שסיימו לאחר הציבורי, החינוך במסגרת

 על ידי חדשני ושאושר להם  חינוכי מודל פיתחו שבו שנים 6-4
 ידע ניסויי ניסויים ויזמות במזכירות הפדגוגית להפיץ גף

 אחרים חינוך מוסדות ולהדריך ללוות להנחות, ולהכשיר,
 ציבוריים, פיםגו כגון עמותות, בחינוך העוסקים וגורמים
 כל ומפעלים. חברות ס,"שב ל,"צה וניברסיטאות,א מכללות,

 ופועלים הציבורי לחינוך שייכים הניסויים מרכזי ההפצה
  Kלהשבחתו



    äôìçä – 17–3.11                                                                  òá÷ úåàøåä  
      

     'îò12  êåúî23 íéãåîò       /ãò ì"ëðî øæåç12"ë ,(à)ã àáá  ,ã"òùúä20  èñåâåàá2014  
  
 

106 
106 

 :מרכזיים מאפיינים שלושה ניסויי הפצה למרכז  4.3.2

 חינוכית, חדשנות של מאפיינים עם פדגוגי מודל הוא בעל  א.
-פדגוגיים רכיבים בעלת מערכתית מתודה ובכלל זה

 לסוגיה מענה הנותנת והערכה פעולה ודרכי ארגוניים
 רלוונטית לסוגיה מהותית, כגון התייחסות חינוכית

ועבור  במקום בזמן, בישראל החינוך במערכת ומשמעותית
   מוגדרים. יעד קהל

 משמעותי ויישום פיתוח של מתמיד מהלך הוא מקיים  ב.
 מעצם הוא מחויב,, והחינוכית הפעילות מכלול את המקיף
 למודל בנוגע ומשתכלל מתחדש כארגון לפעול מעמדו,
 פנים וחשיבה למידה מפיץ ובנוגע לדרכי שהוא הניסויי

  Kארגוניות-וחוץ

 צוותים ולהנחות להכשיר להדריך, ללוות, יכולת הוא בעל  ג.
 ליישום ובחברה הישראלית החינוך במערכת עמיתים

  Kוהחדשנות הייחודיות

  

 ות חינוך ייחודייםמוסד  4.4

 -מוסדות חינוך ייחודיים הם מוסדות בעלי "אני מאמין" בית  4.4.1
 הפעולותפרי מערכתי שממנו נגזרות הפדגוגיה, תכניות הלימוד ו

 של המוסד ביישומן, ואשר אושרו ככאלה על ידי הוועדה לבתי
 ואזורי בחירה מבוקרתאזוריים -ספר ייחודיים אזוריים, על

 שבמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך (להלן(מרחבי חינוך) 
 "הוועדה") על פי הנחיות חוזר מנכ"ל בנושא מוסדות חינוך

 אזוריים ומרחבי בחירה מבוקרת.-ייחודיים אזוריים, על

  סוגים של מוסדות חינוך ייחודיים:  4קיימים   4.4.2

 מוסד חינוך ייחודי אזורי: מוסד חינוך המשרת שתי  א.
 קבל תלמידים רק מאזור הרישוםרשויות או יותר, המ

 שנקבע לו על ידי רשויות החינוך המקומיות, באישור
  הוועדה.

אזורי: מוסד חינוך שהרשות שהוא -מוסד חינוך ייחודי על  ב.
פועל במסגרתה קבעה, באישור הוועדה, שהוא יכול לקלוט 
תלמידים המתגוררים בתחום הרשות שמוסד זה אינו מצוי 

  באזור הרישום שלהם.
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מוסד חינוך ייחודי ארצי: מוסד ייחודי אזורי שנקבע   ג.
באישור הוועדה כי תלמידים מכל רחבי הארץ יכולים 
לבחור בו. על מוסד כזה לעמוד בקריטריונים של ייחודיות 

  ארצית שקבעה הוועדה.

מרחבי  –מוסדות חינוך ייחודיים באזורי בחירה מבוקרת   ד.
ם בחינוך הציבורי חינוך: אלה הם מוסדות חינוך ייחודיי

המאושרים על ידי הוועדה במסגרת אישור תכניות פעולה 
של רשויות המשתתפות בניסוי הארצי של אזורי בחירה 
מבוקרת או של רשויות שקיבלו את אישור הוועדה לפעול 

  כמרחב חינוך. 

   

  גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ייחודיים רשמיים ועירוניים  4.5

ד חינוך כייחודי אינו אישור לגבייה מההורים של אישור מוס  4.5.1
תשלומים נוספים על תשלומי ההורים בכלל המערכת בגין 

הוועדה הארצית ייחודיות. מוסד חינוך שאושר כייחודי על ידי 
אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת -למוסדות חינוך ייחודיים על

 שבמשרד החינוך (להלן "הוועדה למוסדות חינוך ייחודיים")
יוכל לפנות לוועדה הארצית בבקשה לגבייה נוספת של תשלומי 
הורים בגין הייחודיות ולהגיש לאישורה תכנית תקציבית 
בכפיפות לתכנית הפדגוגית שאושרה על ידה ולגודל מוסד 

  החינוך.

תבחן את הבקשה, ואם יימצא  הוועדה למוסדות חינוך ייחודיים  4.5.2
פדגוגית מצריכה גבייה שהתכנית התקציבית הכפופה לתכנית ה

  מההורים, יהיה עליה לעמוד בדרישות האלה:

מוסד החינוך ותכנית הלימודים בו יאושרו על ידי הוועדה   א.
 מוסדות חינוך בהליך המפורט בחוזר בנושאארצית ה

 .אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת-ייחודיים אזוריים ועל

יתות למען הסר ספק, פיצול כיתות לימוד או לימוד בכ  ב.
לימוד קטנות אינם נחשבים לייחודיות, וגם אסורים 

 כשלעצמם.

קיים מוסד חינוך נוסף אחד לפחות ברשות המקומית   ג.
 שאינו ייחודי ו/או אינו גובה תשלומים נוספים.
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התכנית התקציבית תואמת את התכנית הפדגוגית   ד.
   המאושרת ואת גודל מוסד החינוך.

ביזמתה או בהסכמתה של  ןהקמתו והפעלתו של המוסד ה  ה.
 רשות החינוך המקומית שהוא ממוקם בה. 

אם יש תנאי קבלה והרשמה למוסד, הם יאושרו על ידי   ו.
הוועדה, והם מתבצעים על פי קריטריונים שוויוניים, 

 גלויים וידועים לציבור ההורים. 

גובה התשלומים הנגבים וכן מספר המלגות העומדות   ז.
היו גלויים וידועים לציבור לרשות ההורים וגובהן י

 ההורים במנגנון הנגשת מידע שיאושר למוסד החינוך.

הגבייה תתבצע באמצעות הרשות המקומית או באמצעות   ח.
מוסד החינוך, על פי הנוהל המאושר במסגרת הניהול 
העצמי במוסדות חינוך יסודיים. לא תותר גבייה באמצעות 

  גוף שלישי, כגון עמותות הורים וכד'. 

תלמיד שנרשם והתקבל למוסד החינוך לא יידחה אם   .ט
הוריו שרויים במצוקה כלכלית ואינם יכולים לעמוד 

  בתשלומים המתחייבים.

 ברשות מתקיים מנגנון מספק של תמיכה באמצעות מלגות  י.
 שיאפשר את לימודיהם של תלמידים שנרשמו והתקבלו
 למוסד החינוך אך אין ביכולתם של הוריהם לעמוד

 יחודית. יובהרומים המתחייבים עבור התכנית היבתשל
 שמנגנון זה הוא בנוסף למערך המלגות שמשרד החינוך

 הענקתמנכ"ל בנושא "החוזר את מעמיד (ראו לעניין זה 
 מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור

 ").אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות

ושר למוסדות החינוך ההיקף המרבי של שעות תל"ן שיא  יא.
ש"ש המותרות  5-יהיה לפי הטבלה שלהלן, וזאת בנוסף ל

הורים.  לפי הוראות חוזר המנהל הכללי לעניין תשלומי
הגבייה תשמש אך ורק לתוספת שעות לימוד המתחייבת 
מן התכנית הפדגוגית שאושרה. עלות שעת תל"ן כפופה 

 להוראות בחוזר תשלומי הורים. 

בור שעות תל"ן מאושרות אפשר לגבות עבור נוסף לגבייה ע  יב.
העשרה הכרוכות בתכנית. גבייה זו נחשבת רכישת פעולות 

עדה רשאית לאשר ותהיה הו זו במסגרתשירותים מרצון. 
 :כניתרכישת שירותים מרצון הנובעים מהתגבייה לצורך 



äôìçä – 17–3.11       òá÷ úåàøåä  
    

 'îò15  êåúî23 íéãåîò     ì"ëðî øæåç /ãò12"ë ,(à)ã àáá  ,ã"òùúä20  èñåâåàá2014  
  
 

109

 י"ב-'ז ובכיתות  ,ש"ח לתלמיד לשנה 250עד  ו'-תות א'בכי
  .לשנה לתלמיד ש"ח 450 עד

 גבייה לאשר רשאית עדהוהו"ן תללגבייה עבור שעות  נוסף  .יג
 השעות מספר"קרב".  תכנית לפי הניתנות שעות בגין

 משתלבות בתנאי שהן ,שעות 3 על יעלה לא המאושר
את שעות  ומחליפות הספר בית של הייחודית בתכנית

 לפי המותר על יעלה לא המרבי השעות שסך באופן "ןהתל
      .זה רחוז הוראות

הסכום המרבי לגבייה עבור שעות תל"ן ופעולות העשרה   .יד
יאושר על ידי הוועדה הארצית לתקופה שתיקבע. לאחר 
מכן תוגש הבקשה לאישור שנתי באמצעות מערכת 

  "אפיק".  

 עולההמאושרת בבית ספר יסודי  התכניתהיקף ש מקרהב  .וט
יה גבי לאשר רשאית ועדהוה תהיה ,שעות שבועיות 8 על
 ,לתלמיד לשנהלכל היותר ש"ח  400 , שלסכום נוסף של

יסודי, -ובמקרה שהיקף התכנית המאושרת בבית ספר על
שעות, הוועדה רשאית לאשר  10י"ב, עולה על -בכיתות ז'

ש"ח לכל היותר  600גבייה של סכום כסף נוסף, של 
 בשעות החינוך מוסד הפעלת על הוצאותה לכיסוי לתלמיד

 .הצהריים אחר

הוועדה רשאית לאשר את התכנית ואת הגבייה במלואן או   ז.ט
 באופן חלקי או לא לאשרן כלל. 

אם לא ניתן מענה מספק לעניין מלגות וסיוע כלכלי, לא   יז.
 תאושר תכנית ייחודית ולא יאושר מוסד החינוך כייחודי. 

טבלת עזר: מספר השעות המרבי שאפשר לאשר כתל"ן   יח.
  לתכנית ייחודית

שכבת 

  כיתהה

  י"ב-י'  ט'-ז'  ו'- ה'  ד'-א'

מספר 

השעות 

  הנוספות

  שעות 10  שעות 10  שעות 10  שעות  5

הסכום 

המרבי 

  לגבייה

  ש"ח 2,300  ש"ח 2,120  ש"ח 1,770  ש"ח 885
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רשאית לאשר, במקרים מיוחדים שנובעים  יהועדה תהוה  יט. 
  ד'.-שעות תל"ן לכיתות א' 5מהתכנית, תוספת של 

  

 ת המקומית ומוסד החינוךמחויבות הרשו  4.6 

מוסד חינוך שאושרה לו התכנית יידע את ההורים בכתב,   4.6.1
במסגרת הליך הרישום, שבעצם הרישום יש משום הסכמה 
לתכנית הנוספת במוסד ולגבייה בגינה, ויידע את ההורים לגבי 

 מערך המלגות הקיים במוסד.

אם יימצא שמוסד החינוך גבה תשלומים מעבר לאלה   4.6.2
המאושרים על ידי משרד החינוך, רשות החינוך המקומית 

  מחויבת להשיב את התשלומים שנגבו ביתר להורי התלמידים. 

  

גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ייחודיים מוכרים שאינם   4.7
  רשמיים

על מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים יחולו ההוראות של סעיף קטן 
ת החובה על הרשות המקומית היא תוטל , אלא שבכל מקום שבו מוטל4

  על הבעלות על המוסד החינוכי, ובנוסף יתקיימו התנאים האלה:

הגבייה תתבצע על ידי הבעלים על מוסד החינוך לחשבון ייעודי  4.7.1
  לניהול תשלומי הורים.

מוסד החינוך יוכיח שקיימים מקורות כלכליים נוספים על  4.7.2
 מלגות.גביית תשלומי הורים לצורך קיום מנגנון ה

בבית ספר יסודי מוכר שאינו רשמי, המקיים תכנית לימודים  4.7.3
שעות שבועיות  8נוספת מאושרת לפי סעיף זה, בהיקף של 

ש"ח לכל היותר  400ומעלה, אפשר יהיה לגבות סכום נוסף, של 
יסודי מוכר שאינו רשמי, המקיים -לתלמיד לשנה. בבית ספר על

 11זה, בהיקף של תכנית לימודים נוספת מאושרת לפי סעיף 
 600 אפשר יהיה לגבות סכום נוסף של  שעות שבועיות ומעלה, 

ש"ח לכל היותר לתלמיד לשנה. וזאת לכיסוי ההוצאות על 
  הפעלת מוסד החינוך בשעות אחר הצהריים.

  

  מוסדות חינוך ניסויים  4.8

מוסד חינוך שאושר כניסויי לא יוכל לגבות תשלומי הורים מלבד 
ם המפורטים בחוזר "תשלומי הורים" החל על כלל התשלומים הרגילי

  בתי הספר. 
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 הוראות שונות  .    5
 גבייה מרבית  5.1

מוסד המקיים תכנית ייחודית וגם מקצוע מוגבר נוסף או תכנית   5.1.1
תל"ן תורנית לא יוכל לגבות סכום שהוא גבוה מהסכום המרבי 

ר לגבייה עבור אחת מהתכניות. לדוגמה, מוסד חינוך שאוש
כייחודי וגם מקיים מקצוע מוגבר נוסף יוכל לגבות עבור שתי 
התכניות את הסכום המרבי שאושר עבור התכנית הייחודית או 
שאושר עבור המקצוע המוגבר, אך לא את שני הסכומים גם 

  יחד. 

מוסד חינוך לא רשמי המקבל תקצוב חלקי בלבד וגובה עבור   5.1.2
יוכל לגבות בנוסף גם השלמת התקצוב לפי הוראות חוזר זה 

  עבור אחת מהתכניות לפי חוזר זה.   

גבייה לעניין חוזר זה היא גבייה של כל סכום ובגין כל עניין ובכל   5.1.3
דרך שהיא, בין אם במישרין בין אם בעקיפין, לרבות עבור 
עמותת הורים או כל גורם שלישי ועבור כל פעילות המתקיימת 

  מו.בין כותלי מוסד החינוך או מטע

למען הסר ספק יובהר כי במוסדות שאינם פנימייתיים   5.1.4
כוללים תשלום עבור הסעות והזנה  הסכומים לפי חוזר זה  אינם

בגין  אושההורים יכולים לרכוש בנפרד, בתנאי שהתשלום ה
העלות הישירה של ההסעה או ההזנה לתלמיד ושכל הורה יכול 

סעיפים אלו  להחליט אם לרכוש אותם או לא. התשלום בגין
יפורסם להורים בצורה נפרדת ומפורטת, ועותק של הפרסום 
יועבר למפקח על בית הספר. אין להעביר סכומים שנגבו עבור 

  הסעות או הזנה לכל שימוש אחר.

  

  ואכיפה פיקוח  5.2

משרד החינוך יקיים מערך בקרה ופיקוח על גביית שכר לימוד   5.2.1
  ותשלומי הורים.

מוסד חינוך לא רשמי יופסק או יופחת אם יתברר תקצובו של   5.2.2
שהגבייה המבוקשת על ידו מההורים עולה על הסכום המרבי 
שאושר לו. בסעיף זה "הסכום המרבי" פירושו שכר הלימוד 
המרבי המאושר למוסד חינוך בתוספת תשלומי ההורים 
המאושרים למוסד חינוך ותשלומים מאושרים בגין תכנית 

  תכנית ייחודית. לימודים נוספת או
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לרבות ביצוע  –נגד מוסד חינוך הפועל בניגוד להוראות חוזר זה   5.2.3
הליכים מטעים, הצגת מצגים כוזבים, גביית סכומים העולים על 
הסכומים המדווחים והמאושרים או גבייה בלא דיווח מפורט 

ינקוט משרד החינוך את ההליכים הבאים,  –או ללא דיווח 
  כולם או חלקם:

  הפסקת התקצוב לשנת לימודים אחת  -

קיזוז תשלומים שנגבו ביתר מן התשלומים המגיעים למוסד   -
  ממשרד החינוך

 דרישה להשבת הכספים שנגבו ביתר להורי התלמידים  -

  הגשת תביעת השבה נגד הבעלות על המוסד  -

 הפחתת שיעור התקצוב של המוסד  -
 ביטול אישור העסקה של מנהל המוסד או התלייתו  -
  ביטול אישור הייחודיות  -

  ביטול רישיונו של המוסד.  -

לרבות  –מוסד חינוך רשמי שיפעל בניגוד להוראות חוזר זה   5.2.4
גבייה במישרין מהורים (ולא באמצעות הרשות המקומית) 

או גבייה  ם על הסכומים המדווחים והמאושריםבסכומים העולי
ינוך בהליכים ינקוט משרד הח –ללא דיווח מפורט או ללא דיווח 

 הבאים, כולם או חלקם:  
  דרישה להשבת הכספים שנגבו ביתר להורים  -

 ביטול אישור הייחודיות  -
 נקיטת הליכים משמעתיים נגד מנהל המוסד.    -

  

  מחוזית חריגים ועדת  5.3

 –(להלן  מחוזיתתפעל ועדת חריגים  החינוך משרד שלמחוז  בכל  5.3.1
והחברים  המחוזמוד מנהל ). בראשותה יע"המחוזית וועדהה"

"ד, מפקח כולל. מנהל המחמ, הורים תשלומי רפרנטבה יהיו 
  . נוספים ינוךהמחוז יהיה רשאי לזמן עובדי משרד הח

, רשמי חינוך למוסד לאשר רשאית תהיה המחוזית הוועדה  5.3.2
 של גבייה, פטור ולמוסד רשמי שאינו מוכר חינוך למוסד

זה, בתנאי שהם נמוכים  העולים על האמור בחוזר סכומים
 שקדמהמהסכומים שנגבו על ידי מוסד החינוך בשנת הלימודים 

ובתנאי שהבעלים על מוסד החינוך ומנהל מוסד החינוך לה
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 זה ובכלל הוועדה ידי על שאושר למתווההתחייבו בכתב, 
בהוראות חוזר זה תושלם עד למועד  שהעמידה התחייבות

  ועדה. וקבע לפי החלטת הישי

תפעל לפי אמות המידה שנקבעו על ידי ועדת  המחוזית עדהוהו  5.3.3
  . אלה מידה מאמותהחריגים הארצית ולא תהיה רשאית לסטות 

בבקשה שהוגשה  להחליט שלארשאית  יהתה מחוזית ועדה  5.3.4
או  להיוועצותהחריגים הארצית  ועדתול אליה ולהעבירה

 על לדון רשאית תהיה המחוזית ועדהוה כן כמו. תהלהחלט
  .בלבד לה שהוגשה מסמכים בסיס

לידיעת ועדת החריגים  תועברמחוזית  השל ועד החלטה כל  5.3.5
אכיפה במשרד לבקרה ולרישוי, למינהל ההארצית ולמנהל 

  החינוך.

  

  הארצית החריגים ועדת  5.4

 ועדההו" – ארצית (להלן חריגים ועדת תפעל החינוך במשרד  5.4.1
 ומדיניות חוק יישומיאגף  ). בראשותה יעמוד מנהל"הארצית
, הרלוונטי המחוז מנהל יהיו בה והחברים, החינוך במערכת

 ונציג לשכת היועץ המשפטי.  נציגו או הדתי החינוך מינהל מנהל
רשאית לאשר למוסד חינוך גבייה של  תהיההארצית  הוועדה  5.4.2

סכומים העולים על האמור בחוזר זה, בתנאי שהם נמוכים 
על ידי מוסדות החינוך בשנת הלימודים  מהסכומים שנגבו

 מוסד ומנהל החינוך מוסד על שהבעלים ובתנאי לה שקדמה
 ובכלל ,ועדהלמתווה שאושר על ידי הו בכתב התחייבו החינוך

למועד  בהוראות חוזר זה תושלם עד העמידהש התחייבות זה
 הארצית הוועדה תהיה . בכל מקרהועדהקבע לפי החלטת הוישי

 לכל ח"התשעשנת הלימודים  לתחילת עד חייהד לאשר רשאית
 המאוחר. 

 בקשה לבחינת המידה אמות את תפרסם הארצית ועדהוה  5.4.3
 החברים ואת עבודתה אופן את המפרטים הנהלים את, לאישור

 .לזמן רשאית שהיא הנוספים
 ימולאו אם חריגה גבייה לאשר רשאית תהיה הארצית ועדהוה  5.4.4

 :האלה התנאים כל
תן פירוט מלא של כלל הנושאים שהגבייה מתבצעת ני  א.

 עבורם ופירוט של הסכומים עבור כל נושא.
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הועברו נתונים לגבי שכרם של כל מקבלי המשכורות   ב.
 במוסד החינוכי או בתאגיד.

 מתקיימות הוראות חוזר זה לעניין פרסום מידע.   ג.
לא נעשית גבייה עבור נושאים הממומנים על ידי משרד   ד.

 נוך או על ידי הרשות המקומית.החי

  מתקיימות ההוראות הכלליות לעניין תשלומי הורים.   ה.



äôìçä – 17–3.11       òá÷ úåàøåä  
    

 'îò21  êåúî23 ãåîòíé     /ãò ì"ëðî øæåç12"ë ,(à)ã àáá  ,ã"òùúä20  èñåâåàá2014 
  
 

115

 אישור בקשה לגביית תשלומים נוספיםנספח:     .6
  

  הקדמה

בחוזר הוראות  3.1-40נספח זה הוא חלק בלתי נפרד מהבקשה המוגשת לפי סעיף 
אזוריים -אזוריים ועל"עדכון נוהלי הוועדה לבתי ספר ייחודיים (א) בנושא 6הקבע עא/

ואזורי בחירה מבוקרת וביצוע ניסוי מקדים להרחבת אזורי הרישום ברשויות 
  . המקומיות"

 לגביית בקשתו בחינת לקראת להיערך הספר לבית הן לסייע היא הנספח מטרת
 למוסדות חינוך ייחודיים לצורך לוועדה והן" ייחודי"ה במסלול ההורים תשלומי

  .החלטה קבלת

 הבקשה ובין ן ושעות ייחודיות"תל שעות עבור גבייה לאישור הבקשה בין דלהפרי יש
  ". מרצון שירותים רכישת" מימון לאישור גבייה עבור

  ושעות ייחודיות ן"תל שעות עבור לאישור גבייה הבקשה בנושא הנחיות  .1

 שעות עבור התשלומים פירוט ובו להורים חוזר להמציא הספר בית על  א.
 להיות חייבת. עבורן לגבות מבקש ייחודיות שהואוהשעות ה ן"התל

 בנושא להורים ולחוזר התקציבית הפדגוגית לתכנית התכנית בין הלימה
 . ההורים תשלומי גביית

 כיתה שתכיל כל של השבועית השעות מערכת את להמציא הספר בית על  ב.
 : )4-הבא (פירוט האופן שבו תוגש מערכת השעות ראו להלן, ב הפירוט את

  תקן שעות    -

  ג' -ולכיתות א') שעות 5 עד(  רגיל ן"שעות תל    -

  ) ב"י-'ה בכיתות נוספות שעות 10 עד( ייחודיות ן"שעות תל    -

  נושאי התוכן בשעות התל"ן (כדי להבטיח תל"ן מבוסס ייחודיות).    -

 –הוועדה תוודא   ג.

 להורים ולחוזר השעות למערכת הפדגוגית התכנית בין שיש הלימה   -
 תקן; אינם מממנים שעות תבטיח שההורים אשר

 הן ושעות ייחודיות ן"שעות תל( כיתות פיצולי עבור מימון שאין   -
 ;)ב-4.5.2-ראו לעיל ב( השעות במערכת אורך תוספות

ששעות התל"ן מנותבות להפעלת בית הספר כייחודי, כלומר תחום    -
  ה מובנית.הייחודיות צריך לבוא לידי ביטוי במערכת השעות בצור
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  "מרצון שירותים רכישת" לגבייה עבור מימון הבקשה בנושא הנחיה  .2

  :)יב-4.5.2-ראו לעיל, ב( וכיתה כיתה לכל שלהלן הטבלה את למלא יש

  

 השנתית העלות השירות הנרכש הכיתה

   

   

  
  

  )טו-4.5.2-ראו לעיל, ב( כלכלי וסיוע מלגות בנושא הנחיה  .3

  –המשרד  הנחיות פי על  א.

 ). אחרים הורים ידי על הורים תשלומי מימון( צולב סבסוד למנוע יש  -

 לעמוד יוכל לא הספר הגורם שבית חסר תקצוב יש למנוע  -
  .)למורים או לספקים( בהתחייבויות

 נוספים ולהראות תקציביים מקורות על להצביע הספר בית על לפיכך  ב.
 ילדים עבור מרצון השירותים ורכישת ן"התל עלות את מממן הוא כיצד

  לדוגמה: .בתשלום מתקשים שהוריהם

מספר   הכיתה
  התלמידים

מספר 
המשלמים 
(הערכה: 

  )75%משלמים 

עלות הגבייה 
  הכוללת

עלות המלגות + מקור 
  המימון

  

  ש"ח  50,000  ש"ח 200,000   30      40  כיתה י'

מהיקף  25%(בגובה עלות 

הגבייה הנדרשת) באמצעות 

  הרשות וקרן "רקיע"

          יתה י"אכ

          כיתה י"ב

  
  

  הקריטריונים למתן מלגות

1. .... 
2. .... 
3. .... 
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הנחיה לאופן הגשת מערכת שעות כתשתית לתקצוב בי"ס יסודי/על יסודי,    .4
 ייחודי על אזורי/ייחודי אזורי/ייחודי ארצי,  מוכר/רשמי

  המערכת תכלול פרטים אלו:   א.

ת הגיל בביה"ס, כותרת: שם ביה"ס, סמל המוסד, היישוב, שכבו -

 המעמד המשפטי (מוכר/רשמי), סוג הפיקוח (ממ', ממ"ד),  שם מנהל

 פירוט כל תחומי הלימוד בכל שכבת גיל -

 מערכת נפרדת לכל שכבת גיל -

 חלוקה לשעות לפי סדר היום בביה"ס -

 ).גופן בצבע אדוםפירוט השעות המוקדשות לתחום הייחודיות  ( -

 תה בהתאם. לדוגמה:יש להכין מקראה למערכת ולצבוע או  ב.
 שעות במימון משרד החינוך 
 שעות במימון הרשות 
 ).לפרט את מקור המימון(יש שעות במימון אחר  

  להלן דוגמה למערכת שעות:  ג.

, כפר שלום, ממ', 44568שנתי "אורן", סמל מוסד -ביה"ס התיכון השש
  רשמי, ייחודיות: פדגוגיה אזרחית, המנהלת: דפנה אשור, כיתה י"ב

  

יום   השעות

  ראשון

יום   

  שני

יום 

  שלישי

יום 

  רביעי

יום 

  חמישי

יום 

  שישי

  שבת

8:00 – 
8:45  

  1מגמה   2מגמה   2מגמה   1מגמה   אנגלית

אין 

  לימודים

  
8:50 – 
9:35 

  1מגמה   2מגמה   2מגמה   1מגמה   אנגלית

9:40 – 
10:25 

  מתמטיקה  אנגלית  אנגלית  ספרות  1מגמה 

10:45 – 
11:30 

  מתמטיקה  חינוך  אנגלית  ספרות  1מגמה 

11:35 – 
12:20   

  חנ"ג  חינוך אזרחות  חינוך  2מגמה 

12:25 – 
13:10 

    ספרות  חנ"ג אזרחות  אזרחות  2מגמה 

13:40 – 
14:25 

  מתמטיקה  מתמטיקה

  
      מתמטיקה

14:30 – 
15:19 

      אזרחות  מתמטיקה  מתמטיקה
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  עובדי הוראה  .8

  תנאי שירות   8.5

ביטול או שינוי החלטה בעניין שיבוץ או   8.5-50
השלמת משרה או העברה מסויגת של 

  עובד הוראה 

  
  מבוא

  תמצית

הוראה זו עוסקת בנהלים ובמועדים הנוגעים לשיבוץ מורה (שטרם הגיע לקביעות), 
להשלמת משרה (למורה קבוע) וכן לבקשת העברה מסויגת (למורה קבוע), ונוגעת 

כלל עובדי ההוראה המועסקים על ידי משרד החינוך ואשר התקבלה החלטה ל
  בעניינם. 

  .2014באוגוסט   20-החל מ :התוקף

  כלל עובדי ההוראה במערכת החינוך.  :התחולה

  חדש. :הסטטוס

  מנהלי בית הספר הרשמיים, המפקחים ומנהלי המחוזות.  :התפוצה

  האחראי הגורם

  כוח אדם בהוראהל בכירה אגףה :היחידה שם.     א

  מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה  :התפקיד בעל.     ב

  02-5604750/1 :הטלפון מספר.     ג

   tamiyo]educationKgovKil :ל"הדוא כתובת.     ד

 

mailto:tamiyo@education.gov.il
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  רקע  .1

ץ, להשלמת משרה של החלטות הנוגעות לשיבוביטול או שינוי הוראה זו בדבר 
או להעברה מסויגת של עובד הוראה (העברה מרצון העובד) נועדה לעגן במקום 

  . יימות מזה שנים במקורות שוניםאחד, בחוזר המנכ"ל, הוראות הק

  

  נהליםה  .2

כלשהי בהחלטה הנוגעת לשיבוץ, להעברה מסויגת או  במקרה של טעות  2.1
מחויבות כלפי עובד  מילוי-להשלמת משרה, לרבות טעות שנגרמה מאי
שומר לעצמו את המשרד  –הוראה קבוע, או במקרה של צמצום תקן 

 .הזכות לבטל או לשנות את ההחלטה בתוך התקופה שתפורט להלן

כן ו ,(לא קבוע) של עובד הוראהשינוי שיבוץ על ביטול או על החלטה   2.2
- תוכל להתבצע לא יאוחר מ השלמת משרה (לעובד קבוע)החלטה על 

, אם ההחלטה התקבלה עד לפתיחת שנת הלימודים. החלטה 1.10
 30תוך שהתקבלה לאחר פתיחת שנת הלימודים אפשר לבטל או לשנות 

  .קבלתהיום ממועד 

אפשר  עובד קבוע)ל( מסויגתשינוי העברה על ל ביטול או עהחלטה   2.3
(ועד בכלל), דהיינו עד מועד פתיחת שנת  31.8עד  לבטל או לשנות

  הלימודים. 

הודעה מתן לאחר  , כאמור לעיל, תבוצעההחלטה בדבר ביטול או שינוי  2.4
  .לעובד
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 הוצאה לאור: גף הפרסומים, משרד החינוך
   ודליה לאופר עריכה: דליה הלוי 

ועירית עמיאל עריכה לשונית: דליה לאופר  
שירה ויגדרזון, הפקה: שרה גמליאלהת ומרכז  

 עיצוב: סטודיו "שחר שושנה"
 הודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים

www.education.gov.il/mankal : כתובת המאגר הממוחשב של חוזרי המנכ"ל  

 


