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חוברת זו מרכזת לנוחיותכם את ההוראות שהתפרסמו 

מאחר שחלים מזמן , עם זאת. בחודש שבו היא יצאה לאור
על המשתמש , ל"לזמן שינויים ותיקונים בהוראות המנכ

אם בחוברת מוטלת האחריות לבדוק באתר משרד החינוך 
בכל מקרה . חלו שינויים בהוראות ממועד פרסום החוברת

 .יש לפעול בהתאם להנחיות המעודכנות ביותר בכל נושא
 

  לתשומת לב המנהלים והמורים

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

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

ועליהם לנהוג , הלים ואת המוריםל מחייבות את המנ"המנכ

 .לפיהן
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  אורחות חיים במוסדות החינוך  .2

  בריאות  2.2

   הצהרת הורים על בריאות ילדם     2.2-77

  
  מבוא

  תמצית

 כיצד לנהוג בנושא – גני הילדים ובתי הספר –סעיף זה מנחה את מוסדות החינוך 
ות בריאות בשגרת יום כיצד להיערך למקרים של לקוי, הצהרת הורים על בריאות ילדם

  . כיצד לנהוג במידע וכיצד לשמר אותו ולהגן עליו, הלימודים

  .2012 באוגוסט 27-החל מ: התוקף

  .בכל המגזרים, כלל מוסדות החינוך: התחולה

  .החלפה: הסטטוס

  חוזרים קודמים באותו נושא

 –" הצהרת הורים על בריאות ילדם", )א(8/ בחוזר הוראות הקבע סח2.2-66סעיף   -
 מבוטל

 –" טופס הצהרת הורים על בריאות ילדם", 1/ בחוזר הודעות ומידע עא2.2-1סעיף   -
 .מבוטל

מתן ", )ב(1/ בחוזר הוראות הקבע עב2.2-74סעיף : חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 .בתוקף –" טיפול תרופתי במוסד החינוך

  המשנה החינוכית

לעובדי ההוראה במוסדות החינוך המידע שההורים מעבירים באמצעות טופס ההצהרה 
וכן לצוותי הבריאות במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד חיוני להיערכות המוסד 

מידע זה ישמש את הצוותים . מוסדית-חוץההחינוכי בשגרת יום הלימודים ובפעילות 
זאת במקרים . ספרית-בית-חוץהלהיערכות מותאמת לשגרת יום הלימודים ולפעילות 

.התייחסות מיוחדת בשל לקויות בריאות שהתלמידים לוקים בהןשבהם יש צורך ב
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על . למידע זה על ההורים לצרף מסמך רפואי מנחה מהגורם הרפואי המטפל בתלמיד
  . מנהלי מוסדות החינוך לפעול בהתאם להנחיות המפורטות בנוהל

  .מנהלי מוסדות החינוך: התפוצה

  הגורם האחראי

 המזכירות הפדגוגית: שם היחידה  .א

 המפקח על תחום הבריאות : בעל התפקיד  .ב

 02-5603220: טלפוןהמספר   .ג

  briut@education.gov.il.: ל"כתובת הדוא  .ד

  .טפסים: נספח

  

  תוכן העניינים

 הנחיות למנהל בית הספר  .1

 הנחיות למנהלת הגן  .2

  .נספח  .3

  

  ת הספרהנחיות למנהל בי  .1

לקראת פתיחת כל שנת לימודים על מנהל בית הספר לוודא כי קיימים טופסי           
הצהרת בריאות עבור כל אחד מהתלמידים בבית הספר וכי נעשו הפעולות 

  :כמפורט להלן, המחייבות בעניין זה

מחנך הכיתה יוודא עד תחילת הלימודים כי לכל תלמידי כיתתו יש     1.1
  . ומה על ידי הורי התלמידהצהרת בריאות חת

מחנך הכיתה יקרא את כל הצהרות הבריאות וישמור אותן במקום     1.2
  .שהוגדר לשם כך במוסד החינוכי

על מנהל בית הספר לוודא כי הצהרות הבריאות של כל התלמידים נמסרו     1.3
למחנכים ונקראו על ידם וכי הן נשמרות במקום נגיש וידוע לאחות בית 

  .ם האחראים ולמגישי העזרה הראשונהלגורמי, הספר

על המחנך ליידע את המנהל על כל הערה רפואית המצוינת בטופס הצהרת     1.4
  .הבריאות

mailto:briut@education.gov.il
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מנהל בית ספר יבחן את ההערות על בריאות התלמידים ויעביר את     1.5
, המידע המפורט במסמך הרפואי לגורמים הרלוונטיים במוסד החינוכי

  . ולפי הצורך גם לכלל חברי הצוות במוסד,כגון למורה לחינוך גופני

יש להדגיש כי המידע שההורים מוסרים בטופס הצהרת הבריאות יהיה     1.6
למנהל ולמי שמנהל המוסד החינוכי החליט על פי , גלוי רק למחנך הכיתה

  .שיקול דעתו להעבירו אליו

מנהל בית הספר לא יאפשר לתלמידים אשר בטופס הצהרת הבריאות     1.7
,  יש הערה בריאותית להשתתף בכל פעילות הכרוכה במאמץ גופנישלהם

- בית-בין אם הפעילות היא במוסד החינוכי או אם זוהי פעילות חוץ
אלא לאחר שיקרא את טופס ההצהרה וינחה את הצוות לפעול על , ספרית

  .פי ההוראות מהגורם הרפואי המטפל

תלמידים הסובלים בנוסף לאמור לעיל בית הספר רשאי לבקש מהורי ה    1.8
ושכבר מסרו את ההנחיות הרפואיות בצמוד לטופס , מלקויות בריאות

אישור מיוחד מהגורם הרפואי , הצהרת הבריאות שנמסר למוסד החינוכי
כגון טיול או , המטפל בתלמיד לקראת פעילות חינוכית בלתי שגרתית

  צוות בית הספר.ספרית הכרוכה במאמץ גופני מיוחד- בית-פעילות חוץ
  .יכול להתייעץ עם צוות הבריאות בעניין

לצוות הבריאות ולמסרם  לאסוף את טופסי אישור ההורים המחנךעל     1.9
בבית הספר למתן חיסונים ולבדיקות במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד 

  .ולהעבירם בצורה מרוכזת לנותן שירותי הבריאות לתלמיד

הקפיד על השימוש בטפסים יש ל. בנספח להלן מובאים טפסים שיש למלא  1.10
. אלה בלבד ולהוסיף בכותרת את לוגו המוסד החינוכי או את שמו הרשמי

   .אין להשתמש בטפסים אחרים

  

  הגן הנחיות למנהלת  . 2

לקרוא , על מנהלת הגן לאסוף את טופסי הצהרת הבריאות מההורים    2.1
 . בעיון את תוכנם ולהיערך לפעילות בגן בהתאם למגבלות השונות

 . על מנהלת הגן ליידע את צוות הגן במידע הרלוונטי    2.2
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   טפסיםנספח  .3

  טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם בבית הספר  . א

  

  ________________________: היישוב_________________ :  שם בית הספר

  _'  _______________________________________גב/ת הכיתה מר/מחנך: אל

  ___________    _______________    _____________ה  /הורי התלמיד: תמא
  ז                              הכיתה"ת'                                                   השם הפרטי                        מס

  נ/ז: המין_________________ : תאריך הלידה

  ______________________________________________________:הכתובת

  ________________________________________________:  ל"כתובת הדוא

  ____הילדים במשפחה  ' מס_______ : שנת העלייה_____________: ארץ הלידה

  _______________________:  הטלפון הנייד' מס_______________ : שם האם

  ________________________: הטלפון הנייד' מס_____ __________: שם האב

  ):סמן את האפשרות הנכונה(ה כי /אני מצהיר

מבתי להשתתף בפעילות הנערכת /לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני  .1
  .בבית הספר ומטעמו

חלקית בפעילות /לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/יש לבני  .2
  :כדלקמן, פר ומטעמובבית הס

 פעילות גופנית  -

 פעילות בחדר כושר  -

 טיולים  -

 )ב"י-'בכיתות ז(תחרות ספורט של בתי הספר   -

 __________________________________________: פעילות אחרת  -

  _________________________________________: תיאור המגבלה    

  ___________________________:ייד-לפיכך מצורף אישור רפואי שניתן על

  __________________________________________________: לתקופה
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, אפילפסיה, סוכרת נעורים, כגון אסטמה(לבתי בעיה בריאותית כרונית /יש לבני  .3
  _____________________: פרט. כן/לא). 'מחלה ממארת וכד, רגישות למזון

  _________________________________________________________  

  ___________________: פרט. כן/לא: ות באופן קבוע/ת תרופה/בתי נוטל/בני  .4

  _________________________________________________________  

  _______________: פרט. כן/לא: ת מרגישות לתרופות או למזון/בתי סובל/בני  .5

הרגישות לתרופה או למזון /עיד על הבעיה הבריאותיתמצורף אישור רפואי המ  
  . ומתאר את מהותה

  ___________________: לתקופה________________: האישור ניתן על ידי  

: הכתובת ומספר הטלפון לפנייה בשעת מצוקה בגין המגבלה הבריאותית, השם  
_________________________________________________________  

ת הכיתה על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים /ת להודיע למחנך/אני מתחייב  .6
  .בתי/שיחולו במצב הבריאות של בני

או לצוות הבריאות בכל הקשור /ת מתן מידע רלוונטי לצוות החינוכי ו/אני מאשר  .7
  .בתי/למצב הבריאות של בני

  :בית הספר על אודותיולהלן מידע נוסף לגבי בריאות ילדי שברצוני ליידע את   .8

  
  __________________________________________________________  

  __________________________________________________________  

  

______________              __________________            _____________         

  ההורים חתימת         שמות ההורים                 התאריך                
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  ולבדיקות הבריאות בבית הספר למתן חיסונים טופס אישור הורים לצוות  . ב

  

  _________________     ______________   ________ : ה/הורי התלמיד: מאת
  ז                     הכיתה       "ת'       מס                                                השם הפרטי ושם המשפחה               

  

תקבל /ת כי ידוע לי שבמסגרת שירותי הבריאות לתלמיד יקבל/אני מאשר  .1
 .בתי חיסון לפי תכנית החיסונים הנקבעת על ידי משרד הבריאות/בני

אלא אם אודיע בכתב על , לבתי לפי תכנית זו/ת מתן חיסונים לבני/אני מאשר  .2
ת להעביר את פנקס החיסונים /אני מתחייב. חות בית הספרהתנגדותי לא

 .כנדרש
 . כן/לא. לבתי הייתה תגובה חריגה למתן חיסון בעבר/לבני  .3

 ___________________________________________:פרט לאיזה חיסון

  ____________________________________________: תיאור התגובה

________________________________________________________  

  

בתי /תעבור בני/ת כי במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד יעבור/אני מאשר  .4
בדיקת רופא סקר על ידי צוות הבריאות אלא אם אודיע בכתב על התנגדותי 

  . לאחות בית הספר

  

  

______________      ________________      _______________  

  ך                         שם ההורים                  חתימת ההורים        התארי
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אות בקשה לקבלת מידע והנחיות מרופא מטפל לגבי תלמידים במצבי בריטופס   . ג
  מיוחדים

  

  הרופא המטפל: אל

נודה לך על מתן מידע רפואי הדרוש לצוות החינוכי להיערכות בשגרה ולמתן סיוע בעת 
ת המוסד החינוכי וכן למצבי חירום אפשריים הנובעים ממצבו הצורך בשעות פעילו

הבריאותי של התלמיד ודורשים סיוע או התייחסות מתאימה על ידי צוות המוסד 
  .החינוכי

  _________________: תעודת הזהות' מס______________             : שם הילד

  _________________________: הכתובת____________         : תאריך הלידה

  האבחנות

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

  תייחסות הנדרשת בשעות הלימודיםהה

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

מינון ומועד מומלץ , תכשיר: יש לפרט(הטיפול והסיוע המומלצים בשעת חירום 
  )לשימוש

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

  

  _________: תאריך___________: חתימה וחותמת___________: שם הרופא
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  טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם בגן הילדים    .ד

  
  ___________________________: היישוב___________________ : גן הילדים

  ____________________________________________: הגננת מנהלת הגן: אל

  _______________________    _____________   ____: ה/הורי התלמיד: מאת

   הגיל ז              "ת' השם הפרטי ושם המשפחה                      מס                                     

  ):סמן את האפשרות המתאימה(ה כי /אני מצהיר

מבתי להשתתף בפעילות הנערכת / מבנילא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעת  .1
 .בגן ומטעמו

חלקית בפעילות /לבתי בעיות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/יש לבני  .2
 :כדלקמן, הנערכת בגן ומטעמו

  פעילות גופנית  -

 טיולים  -
 ___________________________________________: פעילות אחרת  -

  _____________________________________________: תיאור המגבלה

_________________________________________________________  

  ___________________________: ידי-לפיכך מצורף אישור רפואי שניתן על

  __________________________________________________: לתקופה

, אפילפסיה, סוכרת נעורים, מהכגון אסט(לבתי בעיה בריאותית כרונית /יש לבני  .3
  _____________________: פרט. כן/לא). 'מחלה ממארת וכד, רגישות למזון

_________________________________________________________  

  : האישור ניתן על ידי.         מצורף אישור רפואי המעיד על הבעיה ומתאר את מהותה

___________________       ______________________________________  

  ___________________________________________________:        לתקופה

  :הכתובת ומספר הטלפון לפנייה בשעת מצוקה בגין המגבלה הבריאותית,        השם

_________________________________________________________  

דיע לגננת מנהלת הגן על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים ת להו/אני מתחייב  .4
 .בתי/שיחולו במצב הבריאות של בני

ת לוודא שצוות הגן יקבל הנחיה לגבי העזרה הראשונה הנדרשת /אני אחראי  .5
  .ה הבריאותי/לבתי במקרה חירום בשל מצבו/לבני

__               __         ________       __________________________           

   התאריך                       שם ההורה                  חתימת ההורה                     
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  אורחות חיים במוסדות החינוך  .2

  בריאות  2.2

  ילקוט התלמיד   2.2-78

  
  מבוא 

  תמצית 

ה בנושא סעיף זה מכיל הנחיות והמלצות לצוותי ההוראה ולהורים כיצד לנהוג בתבונ
  .ילקוט התלמיד

  .2012 באוגוסט 27-החל מ: התוקף

  .בכל המגזרים, כלל מוסדות החינוך: התחולה

  .החלפה: הסטטוס

  חוזרים קודמים באותו נושא

  מבוטל –" ילקוט התלמיד", )א(5/ בחוזר הוראות הקבע סד2.2-45סעיף  -

  מבוטל –" ילקוט התלמיד", )א(1/ בחוזר הוראות הקבע סג2.2-29סעיף  -

   מבוטל–" ילקוט התלמיד", 1/ בחוזר הודעות ומידע תשע2.2-2סעיף  -

 נהלים –משקלו של ילקוט בית הספר ", )א(10/ בחוזר הוראות הקבע נח2.2-1סעיף  -
  .מבוטל –" והמלצות

    המשנה החינוכית 

אוכל וכל ציוד , עזרי לימוד, מחברות, הילקוט משמש את התלמיד לנשיאת ספרים
שימוש בילקוט תקני והקפדה על אופן נשיאתו . הלימודיםהדרוש לו במהלך יום 

  .והשימוש בו הם ערובה לשמירה על בריאות התלמיד ולמניעת נזקים

  .המפקחים ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, מנהלי בתי הספר: התפוצה

  הגורם האחראי

 המזכירות הפדגוגית: שם היחידה  .א
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 המפקח על הבריאות: בעל התפקיד  .ב

  02-5603220 : הטלפוןמספר  .ג

 .briut@education.gov.il :ל"כתובת הדוא  .ד

 

  תוכן העניינים

  הדרישות שעל הילקוט לענות עליהן  .1

 אופן השימוש הנכון בילקוט  .2

 .אופן מניעת נזקים לבריאות התלמיד בשל משקל עודף של הילקוט  .3

 
  ל הילקוט לענות עליהןהדרישות שע  .1

  –ויהיו בו , הילקוט יהיה בעל תו תקן  ישראלי   1.1

  ;עלון הסברה בדבר תכולתו והשימוש הנכון בו  -

  .סימון ברור בעברית של שם היצרן או היבואן וארץ הייצור  -

  .גב הילקוט יהיה קשיח ומרופד  1.2

  .ידכתפיות הילקוט תהיינה מרופדות וניתנות להתאמה לגוף התלמ  1.3

בליטות או , נוחות לאחיזה וללא שקעים, ידיות הילקוט תהיינה חלקות  1.4
  .פינות חדות

  .לילקוט יוצמדו פסים זוהרים כנדרש על פי התקן  1.5

  .מבנה הילקוט יאפשר את התאמתו למרכז גבו של התלמיד  1.6

  

  שימוש הנכון בילקוטהאופן   .2

וש בשתי הכתפיות ליציבה תוך שימ, נשיאה נכונה של ילקוט היא על הגב  2.1
  .ולנוחיות

חייב להיות מותאם למבנה גופו ולחוסנו , לרבות תכולתו, משקל הילקוט  2.2
  . ממשקלו של הילד15%ובכל מקרה הוא לא יעלה על , הגופני של התלמיד

אין להניח דברים בולטים או חדים בצד הילקוט הפונה אל גב התלמיד   2.3
  .העלולים לגרום לפגיעה בו

mailto:briut@education.gov.il
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יש להדק את הכתפיות ואת המותנית ולהתאימן למבנה גופו של התלמיד   2.4
  .שרוב שטחו של גב הילקוט יוצמד לגב התלמיד באופן

  

  

אופן מניעת נזקים לבריאות התלמיד בשל משקל עודף של   .3
  הילקוט

יש להקפיד לארגן את מערך הלמידה באופן שהתלמידים לא יידרשו      3.1
  .ולשאת משקל עודף ומיותרלהביא פריטים מיותרים 

יש לקיים תהליך משותף עם ההורים ועם התלמידים ולמצוא את     3.2
כגון , הפתרונות המיטביים למניעת נשיאת ילקוט בעל משקל עודף

  .הקצאת תאי אחסון או מדפים לספרים או לאבזרים

  .יש להנחות את התלמידים כיצד לנהוג על פי החלופה שתיבחר   3.3
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  ת חיים במוסדות החינוךאורחו  .2

  בריאות  2.2

  מניעת הידבקות ממחלות במוסדות החינוך    2.2-79

  מבוא

  תמצית

להנחות את מוסדות החינוך בנושא של מניעת העברת מחלות מטרת ההוראה 
כמו כן . והידבקות במוסדות החינוך בין התלמידים לבין עצמם ובין התלמידים לצוות

סובל מבעיית בריאות מסוימת מנוע הלמיד  את המקרים שבהם תת מפרטהוראהה
מלהגיע למוסד החינוכי ואת המקרים שבהם אין למנוע מתלמיד לבקר במוסד החינוכי 

  .למרות בעיה רפואית קיימת

  .2012אוגוסט ב 27-החל מ: התוקף

  . בכל המגזרים, כלל מוסדות החינוך: התחולה

  .החלפה: הסטטוס

  באותו נושא קודמים חוזרים

  מבוטל –" מחלות מידבקות", 2/וזר לט בח71סעיף  -

הוראות בדבר הנוהל לגבי ילדים החולים במחלות מידבקות ", 1/ז בחוזר כ2סעיף  -
 .מבוטל – "בתי ספר ומוסדות ילדים אחרים, מסוימות וכלפי מגעיהם בגני ילדים

 חוזרים קודמים בנושאים קשורים

 בתוקף –" ת הכינמתמניעת תופע" , )א(1/ בחוזר הוראות הקבע עג2.2-81סעיף  -

 –" הצהרת הורים על בריאות ילדם", )א(1/ בחוזר הוראות הקבע עג2.2-77סעיף  -
  בתוקף

   קבלת תלמיד חולה למוסד ", )א(1/ בחוזר הוראות הקבע סה2.2-51סעיף  -
 בתוקף –" החינוך

אישורים רפואיים על היעדרות ", )א(1/ בחוזר הוראות הקבע סג2.2-30סעיף  -
 וקףבת –" מלימודים
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תלמידים נשאים או חולים ", )א(2/ בחוזר הוראות הקבע תשס2.2-13סעיף  -
 .בתוקף –" באיידס

מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות , מנהלי מוסדות החינוך: התפוצה
  .והמפקחים

  
  

  הגורם האחראי

  המזכירות הפדגוגית :היחידה שם  .א

  המפקח על תחום הבריאות :התפקיד בעל  .ב

  02-5603451 :פוןמספר טל  .ג
  .briut@education.gov.il :ל"כתובת הדוא  .ד

 

  תוכן העניינים

הצעדים שיש לנקוט במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד כדי למנוע העברת מחלות   .1
  מידבקות במוסד החינוכי 

החינוכי ואין להרחיק תלמידים מצבי בריאות שאינם מחייבים היעדרות מהמוסד   .2
 בגינם

 מצבי בריאות המחייבים היעדרות או הרחקה של תלמידים מהמוסד החינוכי  .3

 . דיווח במקרים של מחלות מידבקות  .4

  

הצעדים שיש לנקוט במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד   .1
 במוסד החינוכי  כדי למנוע העברת מחלות מידבקות

 רותי הבריאות לתלמידמתן חיסונים במסגרת שי  1.1

החיסונים ניתנים . מתן החיסונים לתלמידים מותנה בהסכמת ההורים
אלה . במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד ובאחריות משרד הבריאות

 :תפקידי בית הספר בהקשר זה

על בית הספר לאסוף את טופסי הצהרת ההורים על בריאות ילדם   .א
רת שירותי הבריאות הכוללים גם את הסכמתם לחיסון ילדם במסג

יש לעיין בהגבלות המפורטות בהצהרה ולפעול על פי . לתלמיד
יש להעביר את). א(1/ בחוזר הוראות הקבע עג2.2-77ההנחיות בסעיף 

mailto:briut@education.gov.il
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הטפסים המתייחסים לשירותי הבריאות והחתומים על ידי ההורים 
  .לידי נותן שירותי הבריאות לתלמיד

החיסונים לקראת מועד החיסון על בית הספר לסייע באיסוף פנקסי   .ב
  .ובהחזרתם לתלמידים לאחר החיסון

על בית הספר לאפשר את ביצוע החיסונים במסגרת יום הלימודים   .ג
  .לאחר תיאום מראש עם הגורם המחסן

     חינוך להיגיינה אישית1.2

, על בית הספר לדאוג להקניית הרגלים הקשורים בהיגיינה אישית
 :כמפורט להלן

בעיקר , יש להקפיד על רחיצת ידיים במים ובסבון: ידייםרחיצת   .א
) ושטעי/שיעול(לאחר מגע עם הפרשות , לאחר השימוש בשירותים

על הצוותים בגני הילדים להנחות את . ולפני מגע עם מזון ואחריו
. הילדים הלכה למעשה כיצד  לרחוץ ידיים ולהקפיד על היגיינת הגוף

פעם דיון ולהזכיר את חשיבות בבית הספר היסודי יש לקיים מדי 
הנושא ואת הנזקים לבריאות העלולים להיגרם מאי הקפדה על כללי 

  .היגיינה אישית תקינים

על הצוותים בגני הילדים ובבתי הספר : מניעת התפשטות הכינמת  .ב
על . להקנות ידע על הכינמת ולקיים הסברה על אופן מניעת התופעה

 לשם סרק סמיך באופן תכוף סירוק השיער במלהקפיד על ההורים
  .  תופעת הכינמתה שלמניעת התפשטות

תפקיד : הקפדה על תנאי תברואה תקינים בסביבה הלימודית  .ג
הצוות במוסד החינוכי הוא להקפיד על תנאי היגיינה תקינים בעת 

תפקיד . וכן בעת שהייה באזור השירותים, הכנת אוכל ובעת הגשתו
ינוכי הוא להקפיד על ניקיון או הבעלות על המוסד הח/הרשות ו

ובכלל זה הקפדה על ניקוי תכוף של השירותים , המוסד החינוכי
  .סבון  ומגבות נייר, ודאגה לאספקת מלאי של נייר טואלט

  
מצבי בריאות שאינם מחייבים היעדרות מהמוסד החינוכי   .2

 ואין להרחיק תלמידים בגינם 
רחיק תלמיד מהמוסד החינוכי במצבי בריאות מסוימים המפורטים להלן אין לה

 :ואין צורך שהוא ייעדר מבית הספר או מגן הילדים

ללא (כאב גרון , כגון נזלת, כאשר קיימים  תסמינים קלים של מחלה 2.1
ת דלקת לחמי, דלקת אוזניים,  שיעול,)תרבית חיובית לסטרפטוקוקים

פריחה , )ואינה מלווה בחום או בכאבי עיניים(העין שאינה מוגלתית 
  נה מלווה בחום ובסימנים נוספיםשאי
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כאשר התלמיד מאובחן כסובל ממחלות זיהומיות כרוניות מסוג דלקת  2.2
  C ,HIV) או Bהפטיטיס  (C או Bכבד נגיפית 

) EBV( בר-אפשטייןוירוס   על ידיהנגרמת כגון מחלת הנשיקה ת ומחלב 2.3
 אם אפשר ;הרפס זוסטר(ושלבקת חוגרת ) CMV(או ציטומגלווירוס 

  שהילד מרגיש די טוב לחזור ללימודיםבתנאי  ;)ת הנגעיםלכסות א

  .במקרה שלתלמידים יש כינים 2.4

  

מצבי בריאות המחייבים היעדרות או הרחקה של תלמידים   .3
  מהמוסד החינוכי

אם הוא חולה במחלה זיהומית מידבקת  תלמיד לא יגיע למוסד החינוכי   3.1
 .מאובחנת עד שמחלתו אינה מידבקת עוד

  של חוזר הוראות הקבע2.2-30יות שהתפרסמו בסעיף על פי ההנח
יש להמציא , "אישורים רפואיים על היעדרות מלימודים", )א(1/סג

 ימי היעדרות נדרש 4עד . אישורים לחזרה ללימודים לאחר חופשת מחלה
 להלן פירוט .  ימי היעדרות ומעלה נדרש אישור רופא5-אישור הורים ומ

 : המחלות ומשך ההיעדרות הנדרש

 תפרחות וזיהומים של העור  .א

 כל עד אשראין לבוא למוסד החינוכי : אבעבועות רוח  -
אותם .  ימים אחרי הופעת הפריחה5-כ, יבש גלד עם האבעבועות

תנאים תקפים עבור שלבקת חוגרת כאשר אין אפשרות לכסות 
 .את כל הפצעים

 שעות אחרי 24עד לאחר אין לבוא למוסד החינוכי : אימפטיגו  -
תחלת טיפול אנטיביוטי והעדר פצעים פתוחים ומפרישים שאין ה

 .אפשרות לכסותם

 ימים אחרי הופעת 4לפחות עד אין לבוא למוסד החינוכי : חצבת  -
 .הפריחה

 עד שהנגעים  אין לבוא למוסד החינוכי:מחלת הפה והטלפיים  -
 .יבשים

 והקאות ללא זיהוי הגורם שלשולים   .ב

יות או יציאות השונות מהיציאות יציאות נוזל 3במקרה של   -
אין :  הקאות או יותר ביממה2הרגילות של הילד או במקרה של 

ובתנאי שהילד מרגיש, לבוא למוסד החינוכי עד חלוף הסימנים
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כי אין סיכון  אלא אם רופא קבע,  טוב לחזור ללימודיםדי
  .להדבקה של הסובבים ואישר זאת במסמך כתוב

 .על פי המלצת רופא :במקרה של זיהוי פתוגן  -
 בדרכי הנשימהזיהומים   .ג

אין לבוא למוסד : זיהום בדרכי הנשימה העליונות המלווה בחום  -
חלוף הסימנים ובתנאי שהילד מרגיש די טוב לחזור החינוכי עד 

  .ללימודים

אין לבוא למוסד החינוכי  עד : שפעת או מחלת דמוית שפעת  -
 .וב לחזור ללימודיםחלוף הסימנים ובתנאי שהילד מרגיש די ט

 ימים מתחילת 5עד אחרי אין לבוא למוסד החינוכי : שעלת  -
 ימי מחלה אם לא ניתן טיפול 21או אחרי , הטיפול האנטיביוטי

 .באנטיביוטיקה
בהתאם להמלצת הרופא המטפל יש לחזור ללימודים : שחפת  -

 .המלווה במסמך רפואי
  מחלות זיהומיות נוספות  .ד

 עד  אין לבוא למוסד החינוכי: העינייםדלקת מוגלתית של  -
 .שההפרשה המוגלתית פסקה או בהתאם לאישור רפואי

 .  ימים מתחילת הנפיחות5 לאחראפשר לחזור ללימודים : חזרת  -
 7 אין לבוא למוסד החינוכי עד ):Aהפטיטיס  (Aצהבת זיהומית   -

יש להתייעץ עם לשכת הבריאות . ימים לאחר הופעת הצהבת
 .י ההתייחסות לתלמידים האחרים במוסד החינוכיהקרובה לגב

במקרה של מחלות חום אחרות יש להקפיד  שהתלמיד יחזור  למוסד   .ה
 . שעות מחלוף החום24החינוכי רק לאחר 

רשימת המחלות והמצבים המתוארים בחוזר מתייחסת למצבים    3.2
לפרטים נוספים וכן לייעוץ במצבים שונים יש . שכיחים ואינה מלאה

   .פנות לגורם רפואי מוסמךל
  

 דיווח במקרים של מחלות מידבקות   .4
על ההורים לדווח למוסד החינוכי על תחלואה חריגה של : דיווח ההורים     4.1

 .ילדם וליידע אותם על מצבו ועל דרך הטיפול בו
התפשטות המחלה ל יש חששבמקרים שבהם : דיווח המוסד החינוכי  4.2

 ת הכיתה  או המוסד החינוכי כולו יש לפנותבקרב כמה תלמידים במסגר
 להורות על התנאים  ולבקשולרופא המחוז בלשכת הבריאות המוסמך

הדרושים כדי לאפשר חזרת תלמידים למוסד החינוכי  לאחר המחלה 
. המפושטת
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  אורחות חיים במוסדות החינוך  .2

  בריאות  2.2

 'חובת לימודי עזרה ראשונה בכיתה י  2.2-80

  
 מבוא

  ית תמצ

המתקיימים מתוקף חוק ואת ' סעיף זה עוסק בחובת לימודי העזרה הראשונה בכיתה י
  . יסודיים למימוש החוק-ההנחיות למנהלי בתי הספר העל

  .2012 אוגוסט ב27-החל מ: התוקף

  .יסודיים  בכל המגזרים-בתי הספר העל: התחולה

  .חדש :הסטטוס

  .ם יסודיים והמפקחי-מנהלי בתי הספר העל :התפוצה

  הגורם האחראי

   המזכירות הפדגוגית :שם היחידה  .א

 המפקח על תחום הבריאות                                                                                                : בעל התפקיד  .ב

                                                                                                       02-5603220 :מספר הטלפון  .ג

 .briut@education.gov.il :ל"כתובת הדוא  .ד

  תוכן העניינים

  כללי  .1

  .ההנחיות  .2

mailto:briut@education.gov.il
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  כללי  . 1

. סיכוייו של נפגע להחלים טובים יותר ככל שהטיפול הראשוני שיקבל מהיר יותר
טיפול זה כולל פעולות מתקדמות של הגשת עזרה ראשונה וחייב להינתן בסמוך 

בשל כך חשוב מאוד להקנות . בצורה מיומנת ובסדר הנכון, לזמן הפגיעה
לימוד זה יאפשר הגשת סיוע . לתלמידים ידע בעזרה ראשונה במסגרת בתי הספר

ודי עזרה  חוקק חוק לימ2001בשנת . רפואי עד להגעת גורם רפואי מוסמך
בבתי ' הלימודים על פי חוק זה מיועדים לתלמידי כיתות י. א"ראשונה התשס

  .  יסודיים-הספר העל

  

  ההנחיות  . 2

 יתבצע בין בית הספר לספק שנבחר יאום לימודי העזרה הראשונהת   2.1
 משרדנו יידע את הספק על מספר קבוצות .במכרז לצורך ביצוע הלימודים

  . מוסד חינוכיהלימוד שעליו לקיים בכל

רמתם הפדגוגית את הלימודים ושל צוע יבה את  איכות על המשרד לבדוק
 .להלן הנחיות המפורטות על פי ואת מחויבות מנהלי בתי הספר לפעול 

   : הקפיד שיתקיימו התנאים האלהיסודי ל-על מנהל בית הספר העל  2.2

, וניים שעות וכוללים לימודים עי10הלימודים מתקיימים בהיקף של   .א
 .התנסות מעשית ומבחן

 .הלימודים מתקיימים בשני מפגשים נפרדים  .ב

 . תלמידים30 תמנהעיוניים  לימודיםהלומדים קבוצת   .ג

 .ימודיבבית הספר משתתפים במערך הל' תות ייכל תלמידי כ  .ד

כל התלמידים שעמדו בהצלחה במבחן המסכם יקבלו תעודה   .ה
 .המעידה על הצלחתם בלימודים

 .כל קבוצת לימודים יהיה נוכח עובד הוראהב  .ו

אום ילת .די שנה הודעה על פרטי הספק שזכה במכרזמשרדנו יפרסם מ    2.3
  .03-9247991' בטל,  לפנות למרכז לרפואת חירוםהלימודים יש
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  אורחות חיים במוסדות החינוך  .2

  בריאות  2.2

 

  מניעת תופעת הכינמת   2.2-81

  

  מבוא

  תמצית

וכן כיצד , הנחות את מוסדות החינוך כיצד למנוע את תופעת הכינמת למטרת ההוראה
לנהוג במקרים שבהם תופעת הכינמת  מתגלה אצל תלמידים ומהי האחריות של עובדי 

  .ההוראה ושל ההורים במקרים כאלה

  .2012 אוגוסט ב27-החל מ :התוקף

 . בכל המגזרים, כלל מוסדות החינוך :התחולה

 .החלפה :הסטטוס

 –" הכינמת", )א(4/ בחוזר הוראות הקבע סג2.2-37סעיף : באותו נושאקודמים חוזרים 
 .מבוטל

, )א(1/ בחוזר הוראות הקבע עג2.2-79סעיף : חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 . בתוקף –" מניעת הידבקות ממחלות במוסדות חינוך"

ת מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיו, מנהלי מוסדות החינוך :התפוצה
  .והמפקחים הכוללים

 הגורם האחראי 

  המזכירות הפדגוגית :שם היחידה  .א

 המפקחת על תחום הבריאות  :בעל התפקיד  .ב

 02-5603220 :מספר הטלפון  .ג

  briut@education.gov.il. :ל"כתובת הדוא    .ד
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  תוכן העניינים

 כללי  .1

 הנחיות לעובדי ההוראה  .2

 .הטיפול  .3

  

  כללי  .1

  התופעה  1.1

הכינה היא . תופעה הגורמת למטרדכמת אינה מוגדרת כמחלה אלא הכינ
כינת הראש נפוצה בשיער האדם וניזונה מדמו . חרק טפיל חיצוני מוצץ דם

מביצי הכינים הדבוקות לשיער קרוב לקרקפת בוקעות . על ידי ניקוב העור
  . ימים לאחר הטלתן9-7כינים 

  

  ההידבקות   1.2

ל ראש בראש ולא באמצעות מים או נגרמת כתוצאה ממגע שההידבקות 
אפשר למנוע .  הראשוני הוא גירוד הראשידבקותסימן הה. חיות מחמד

 ההורים והתלמידים התארגנות כללית ומשותפת של כלל. את ההידבקות
במועדים מוגדרים תסייע במניעת התופעה " יום חפיפה"למבצעים כגון 

  .ובהפסקת ההדבקה

 

 הנחיות לעובדי ההוראה  .2
 הכוללת הסברה פעילות חינוכיתעל צוות המוסד החינוכי לקיים בשגרה     2.1

,  למנוע אותהועל האופן שבו אפשרהגורמים לה על , על תופעת הכינמת
ובחומר יימים ומותאמים לגילאים הצעירים  ק למידהתוך שימוש בחומרי

 .מדעי לגילאים הבוגרים יותר-מקצועי

ינמת בכיתת הגן או בית הספר יש ת הכמצאות תופעיבמקרה של חשד לה  2.2
 :לדאוג כדלקמן

תוך הקפדה ידע את הורי התלמיד בדיסקרטיות ייש ל: במקרה פרטי  .א
  .כבודו של התלמיד ועל צנעת הפרט

יתה יש ליידע את כלל ההורים בכ: במקרה של התפשטות והדבקה  .ב
  .ולגייסם לשיתוף פעולה
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 אינו מטופל כראוי יש במקרה שבו עובד ההוראה מתרשם כי התלמיד  2.3
 .התערבותואת אפשרות לפנות לעובד רווחה ברשות המקומית ולבקש 

 . בתלמיד הנגוע בכינמת או לגרום לו תחושה של בושהאין לפגוע רגשית  2.4

 .ראשו של תלמיד ללא אישור הוריואת  אין לבדוק  2.5
  . ממוסד חינוכי תלמיד הנגוע בכינמתאין להרחיק  2.6

 

 הטיפול   .3
להלן הנחיות  .באחריות ההוריםא יפול בתופעת הכינמת ובמניעתה הוהט

  :לטיפול

 .יש לבדוק את הראש בצורה שיטתית ובקביעות  3.1
 הימצאות כינים או  במקרה שלכלומר, יש לטפל רק במקרה של הידבקות  3.2

 .ביצי כינים

במקרה  של הידבקות יש לסרק את השיער במסרק סמיך לשם הרחקת   3.3
 .ביצי כיניםכינים ו

יש להשתמש רק בתכשירים שאושרו לשימוש על ידי משרד הבריאות   3.4
 .ולהקפיד לפעול על פי הוראות השימוש

 .אין להשתמש בנפט או בחומרים כימיים אחרים  3.5
זרים העלולים ה כולה ובאבהטיפול בתופעת הכינמת מחייב טיפול בסביב  3.6

  .ולא רק בילד הנגוע) 'ה וכדכלי מיט, ביגוד, מסרקכגון (אותה להעביר 
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  ארגון ומינהל  . 3

 מינהל מוסדות חינוך  3.7

שעות הפעילות בגני הילדים ושחרור ילדים   3.7-72 
  לפני סיום יום הלימודים

  מבוא

  תמצית

, בחגים ובכלל זה, א"חוזר זה מפרט את שעות הפעילות של הגן בגנים רגילים ובגני יוח
 שחרור מוקדם של שאפשר לאשר בהם מפרט מקרים החוזר. ימי צוםבימי זיכרון וב

  .וכולל גם הנחיות להבאת הילדים לגן ולהחזרתם ,למתן אישורהנהלים את ילדים ו

  .2012 באוגוסט 27- החל מ:התוקף

הבדואי , הערבי, דתי בחינוך היהודי- הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתיגני :התחולה
  .והדרוזי

  . החלפה:הסטטוס

שעות ", )ב(1/ בחוזר הוראות הקבע עב3.7-67 סעיף :ם באותו נושאחוזרים קודמי
  .מבוטל  –" הפעילות של גני הילדים

  חוזרים קודמים בנושאים קשורים

בגני ' אופק חדש'נוהלי הפעלת רפורמת ", )א(9/ בחוזר הוראות הקבע עב3.1-43סעיף 
 בתוקף –" בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, הילדים

שעות הפעילות וגמול הניהול לגננות בגני ", )א(1/ בחוזר הוראות הקבע עג3.7-73סעיף 
  .בתוקף –" במגזר הלא יהודי' אופק חדש'הילדים בעידן 

חינוך המחלקות  ומנהלי  של גני הילדיםהמדריכות והמפקחות,  הגננות:התפוצה
   .ברשויות
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  הגורם האחראי

  ל הפדגוגייסודי במינה-האגף לחינוך קדם: שם היחידה  . א

  יסודי-מנהל האגף לחינוך קדם: בעל התפקיד  . ב

  03-6896009/10: מספר הטלפון  . ג

   preschool@education.gov.il. :ל"כתובת הדוא  . ד

  

  נספחים

 ןשהות בצהרוהה מהגן לפני סיום הלימודים להמשך /טופס שחרור ילד   :נספח א

  הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן: טופס אישור   :נספח ב

  טופס בקשה לשחרור ילד צעיר מגן טרום חובה לפני סיום הלימודים   :נספח ג

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

  

  תוכן העניינים

  ות של הגןשעות הפעיל  .1

 שחרור ילדים לפני סיום הלימודים  .2

 ימי צום, יום הזיכרון, חגים: סיום הלימודים בימים מיוחדים  .3

 הבאת הילדים לגן והחזרתם לביתם  .4

  .נספחים  .5

   

  שעות הפעילות של הגן  . 1

 גן הילדים הוא מסגרת לימודית חינוכית המאורגנת בסדר יום מתוכנן   1.1
הוצאת . צורכי קבוצת הילדים ככללעל  ילד כפרט וצורכי כלהעונה על 

ילדים מן הגן לפני סיום יום הלימודים עלולה לשבש את העשייה 
אין לשחרר ילדים מן הגן לפני  לכן. החינוכית ואת ההתנהלות השגרתית

שחרור מוקדם של ילדים מן הגן יאושר במצבים . סיום יום הלימודים
  . להלן2-המוגדרים ב

mailto:preschool@education.gov.il
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  :עות ההתחלה והסיום של הלימודים בגןלהלן ש   1.2

 ומסתיים בשעה 7:55ילדים מתחיל בשעה הלימודים בגן היום    1.2.1
  . 12:45וביום שישי בשעה , 14:00

בגן שמתקיים בו יום לימודים ארוך יום הלימודים מתחיל בשעה   1.2.2
קבע כיום קצר למעט יום בשבוע שנ, 15:40 ומסתיים בשעה 7:55

 ויום שישי שבו הלימודים מסתיימים 13:10ומסתיים בשעה 
  .12:00  בשעה

  
  שחרור ילדים לפני סיום הלימודים  . 2

 הגן לפני סיום יום הלימודים במצבים המפורטים להלן תאושר הוצאת ילדים מן
  :בכפיפות לנהלים ובאישור ההורים

  ילדים המוסעים לצהרונים   2.1

ים בקבוצה לצהרונים ילדים המוסעלצורך שחרורם המוקדם מן הגן של 
 למסגרת םואשר מבוגר מטעם הצהרון אחראי להוצאתם מהגן ולליווי

  :יש לנהוג כמפורט להלן הצהרון

  . בלבד13:30בשעה הילדים המוסעים לצהרונים ישוחררו   -

, ויחתמו עליו, )נספח אבראה  (הורי הילדים ימלאו טופס בקשה  -
   .הטופס יתויק בתיק ניהול הגןו

  

  חובה- גן טרוםילדי    2.2

 הנכנסים לראשונה לגני 3בגיל ילדים לצורך שחרורם המוקדם מן הגן של 
 ואשר לדעת הוריהם נדרש להם זמן הילדים של מערכת החינוך הציבורית

ארוך יותר להסתגלות למסגרת שעות יום הלימודים המלא יש לנהוג 
  :כמפורט להלן

 בשעה  ישוחררום יבחרו לקצר את שעות שהותם בגןהילדים שהוריה  -
 בינואר של 1עד חודשי השנה הראשונים ולכל המאוחר ב בלבד 13:30

  .שנת הלימודים

 הטופס . ויחתמו עליו) גראה בנספח( טופס בקשה מלאוהורי הילדים י  -
                    .יתויק בתיק ניהול הגן

בהתאם להסתגלות ,  בינואר1 לפני ההורים יוכלו לפנות לגננת בכל עת
   ,14:00 מן הגן לשעה  של ילדםבבקשה לשנות את מועד חזרתו, ילדם
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 שזו תהיה ולהתחייב בחתימתם, שהיא שעת סיום יום הלימודים בגן
 מרגע שיתחייבו.  שעת חזרתו מן הגן עד סוף שנת הלימודיםמאותו מועד

לשנות שוב את שעות היציאה אפשר  לא יהיה ההורים על שינוי החלטתם
  . מן הגן

  

  פעמי-חרור מוקדם חדש    2.3

יבוא , סיום יום הלימודים לשחרר את אחד הילדים לפני עולה צורךאם 
ייפוי כוח חתום על ידי לקחתו ההורה או מי שנשלח על ידו בצירוף מכתב 

  .ההורה

  

  מקרים מיוחדים וחריגים   2.4

כאשר הילד , ת בריאותשל בעיומקרים כגון , מיוחדים וחריגיםבמקרים 
 וכן במקרים , הניתנים לו מחוץ לגן בשעות פעילות הגןזקוק לטיפולים

ת ילד מהגן לפני סיום יום  הוצאשמתבקשת בהם אחריםחריגים 
או למי שהוא ,  יהיה לפנות בבקשה למנהל המחוזאפשר ,הלימודים

 לקבלת אישור להוצאת הילד לפני סיום יום ,הסמיך לצורך העניין
  .הלימודים

  

  ימי צום, יום הזיכרון, חגים: וחדיםבימים מי סיום הלימודים  . 3

  חגים   3.1

 –בפורים ובסיום שנת הלימודים ,  בחנוכה–שלוש פעמים בשנה   3.1.1
ולגננות , יותר לגננות החוגגות עם הורים בשעות אחר הצהריים

סיום  .11:00לסיים את הלימודים ביום החגיגה בשעה , אלה בלבד
גננת בפורים בשעות אם תחגוג ה .מוקדם זה נועד להכין את הגן

 יסתיימו הלימודים – והילדים יבואו אל הגן בתחפושות ,הבוקר
   .12:00בשעה 

פורים או , כאשר חגיגת חנוכה,  יום לימודים ארוךלומדים בובגן ש  3.1.2
 מותר לגננות ,חלה ביום לימודים ארוךסיום שנת הלימודים 

ן  את עבודתים לסייםיהחוגגות עם ההורים בשעות אחר הצהר
  . 12:30בשעה 
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   יום הזכרון  3.2

ל ולנפגעי פעולות האיבה לא יעזבו התלמידים "ביום הזיכרון לחללי צה
  .12בכל מקרה את גן הילדים לפני השעה 

  

  ימי צום  3.3

 .14:00הלימודים יתקיימו כרגיל עד השעה   3.3.1

לימודים בימי צום בגנים שחל בהם יום לימודים ארוך יתקיימו ה  3.3.2
כמקובל בגני הילדים שאין בהם יום לימודים , 14:00עה עד הש

וארוחת הצהריים תינתן לילדים כמקובל ביום לימודים , ארוך
 .קצר

הגננות מתבקשות ליידע את ההורים מראש על קיצור יום   3.3.3
  .הלימודים בימי צום

  

  הבאת הילדים לגן והחזרתם לביתם  . 4

 רתם אחרי שעות הלימודיםהבאת הילדים והכנסתם לגן בבוקר והחז  4.1
ההורים לא . מפתח הגן לביתם הן בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים

 ולא יאחרו לקחתם א את ילדיהם לגן לפני שעת הפתיחהיקדימו להבי
הודעה להורים בנושא זה תשלח מנהלת הגן עם . אחרי סיום הלימודים

ת ההורים כמו כן יינתן לכך דגש באספ. הילדים בתחילת שנת הלימודים
  .לקראת פתיחת שנת הלימודים

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

 ילד לא ילך לביתו בסיום יום הלימודים בלי ליווי של מורשה מטעם   4.2
 ריםעל הבאת ילדים לגן ושחרור ילדים מן הגן בליווי אחים צעי .ההורים

  .)בנספח ד להלן" (בטרם לבטיחות ילדים" ארגון  של המלצותראו

 : זובכתובת,  באתר האגף לחינוך הקדם יסודי גםההמלצות מפורסמות
הבאת ילדים לגן ושחרור מן > בטיחות > בטיחות ביטחון ושעת חירום 

  .הגן בליווי אח צעיר
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  נספחים    .5

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

  

 המפקחת על הגן באמצעות הגננת: אל

  

  __________________:הגןשם 

  

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

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

לצאת מהגן מיום ____________________ בתי/ת לאפשר לבני/אני מבקש  .ב
ועד לסיומה של שנת הלימודים ___________ :פתיחת פעילות הצהרון בתאריך

  ).__________________ידי הנהג-על(בהסעה של הצהרון , 13:30 בשעה

בתי מהגן לפני סיום יום הלימודים האחריות /ידוע לי כי ממועד שחרור בני  .ג
  .חול עליי או על מי מטעמיעליה ת/הבלעדית עליו

 

  _______________________________________________________:הערות

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

  
1   .______________      1  .__________________  

2   .______________      2  .__________________  

          חתימת ההורים                    שמות ההורים הפונים

                                                                   __________________________  

  תיק ניהול גן : העתק
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  הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן: טופס אישורנספח ב   

  

  אישור

  הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן

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

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

  
  לכבוד

  ____________________:שם הגן _ ____________:הגננת

  
  _ ____________:שנת הלימודים ____________ :ה/שם הילד

  

  יוחזר מהגן בסיום/חזריגיע לגן בתחילת יום הלימודים ותו/בני תגיע/בתי  .1
 .יום הלימודים על ידנו

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

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

  ____________________________________________ :הכתובת

  ____________ :הטלפון הנייד' מס___________ : יתהטלפון בב' מס  2.2

  קרוב משפחה        ה/שכן       אחות       אח   : ה/הקרבה לילד  2.3

   ______________________: קרבה אחרת  

  _______________________: האם/שם האב  .3

  _____________________: הטלפון'  מס _________________ :הכתובת

  ____________________: הטלפון הנייד' סמ

  ___________ _________: חתימת ההורים_________________: תאריך
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   ה גן טרום חובה לפני סיום הלימודים/   טופס שחרור ילדנספח ג

  

  אישור

 המפקחת על הגן באמצעות הגננת: אל

  

  __________________:הגן

  

  י סיום יום הלימודיםבת שלוש לפנ/ה בן/שחרור ילד: הנדון

  

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

___________ מתאריך, 13:30לו  לצאת מהגן בשעה  /ת לאפשר לה/אני מבקש  
  ). בינואר של  השנה החדשה1-לא יאוחר מ(____________ ועד תאריך  

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

 

  _______________________________________________________:הערות

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

  

1   .______________      1  .__________________  

2   .______________      2  .__________________  

          חתימת ההורים                    שמות ההורים הפונים

  

  אישור המפקחת

__________________________
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הבאת ילדים  בנושא של "בטרם לבטיחות ילדים" ארגון המלצות   נספח ד
  )10מתחת לגיל (לגן ושחרור ילדים מן הגן בליווי אחים צעירים 

  
שגילם ילדי גן המלווים למסגרת החינוכית וביציאה ממנה על ידי אחיהם הצעירים 

   .ם שוניםפגיעות מסוגיל חשופים לסכנות ומתחת לגיל עשר באישור הוריהם

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

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

 לזמן לשיחה הורים ותבקשהגננות מתדים ילה לדאוג ולתרום לבטיחותם של כדי
  .ללוות את ילד הגן) 10מתחת לגיל (מסמך המאפשר לילדם הצעיר ההחותמים על 

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

  .כמו גם להתריע על הסיכונים הקיימים, ים ההתפתחותיים של הילדיםמודעותם לצרכ

  :אלה הנקודות הלהעלות אתלהורים חשוב  בהסברה

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

 חסרים כלים ויכולות לזהות ולהעריך מצבי סיכון 10ל לילדים מתחת לגי  .2
אף אם הם מוזהרים שלא . הקשורים בהתנהגות אנשים מבוגרים כלפיהם

  .הם עלולים להתפתות למצבים מסוכנים, להיענות לפניות זרים

אינם הם  עלולים להגיב בחרדה ובבלבול במצבי חיים ש10ילדים מתחת לגיל   .3
חשיפה לאירוע טראומטי ( ות בלתי צפויות בסביבה ובהתרחשויאליהםמורגלים 

, )מפגש עם בעל חיים תוקף כמו כלב משוטט וכדומה, כמו פציעת אדם בסביבתם
   .הביתה קצרמהגן  להתרחש גם כאשר המרחק יםואלה עלול

 עלולים לאבד שליטה ולהגיב בחרדה בכל מקרה שבו קורה 10 מתחת לגיל ילדים  .4
  .התעלפות וכדומה, פציעה, ו להם כמו נפילהמשהו בלתי צפוי לאחיהם א

כלפי אחיהם הצעיר כאשר  בצורה מסכנת  עלולים להגיב10ילדים מתחת לגיל   .5
 וכן כאשר הוא מתנגד להם או ,הוא מתנהג באופן המרגיז אותם או מעליב אותם

  .מתנהג בכל התנהגות בלתי צפויה אחרת

  

  :אלהת החשוב להדגיש את שתי הנקודולנאמר לעיל בנוסף 

טובות  חלקן –  חוויות רבותהילד חווהשבו , לאחר שהות של יום בגן הילדים  .1
הוא זקוק להכלה של רגשותיו ולהרפיית המתח  – וחלקן מרגשות או מתסכלות

 לא מתאימה לצורך זה ;על ידי דמות של אדם מבוגר היכול להעניק לו ביטחון
  .נוכחותו של אח



              äôìçä – 72–3.7                       òá÷ úåàøåä  
  

               îò '10êåúî  10 íéãåîò         ëðî øæåç"âò ì/1)à( ,è'òùúä ìåìàá "á ,27á èñåâåà 2012 
 
 

36

בעל תבונה רבה ואחראי , וא בוגר באישיותואף כשה, 10ילד מתחת לגיל   .2
 נמצא בעצמו בסיכון רגשי כאשר מוטלת עליו אחריות ,התמודדות טובה ויכולת

  .עצם לקיחת האחריותבשל על אחיו הצעיר 

היא כי רק  "האגודה לשלום הילד" ו"לבטיחות ילדים בטרם" המלצת ארגון :הערה
 .ים יותר יהיו אחראים על ילדים צעיר12ילדים מעל גיל 
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  ארגון ומינהל  . 3

 מינהל מוסדות חינוך  3.7

שעות הפעילות וגמול הניהול לגננות בגני     3.7-73  
במגזר " אופק חדש "שבמסגרתהילדים 

  יהודי-הלא

  

  מבוא

  תמצית

גם גנים במגזר הלא יהודי הפועלים " אופק חדש"ג יפעלו במתכונת "החל משנת התשע
  .ל הניהול לגננות ואת שעות הפעילות בגנים אלה גמו אתחוזר זה מפרט. בבתי ספר

  .2012אוגוסט ב 27-החל מ: התוקף

  .יהודי-גני הילדים במגזר הלא: התחולה

  .החלפה: הסטטוס

מתכונת ", )א(7/ בחוזר הוראות הקבע תשס3.7-12סעיף : באותו נושא קודמים חוזרים
  . מבוטל –" יהודי-הלימודים בגני הילדים העצמאיים והצמודים במגזר הלא

  חוזרים קודמים בנושאים קשורים

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

שעות הפעילות בגני הילדים ושחרור ", )א(1/קבע עגה בחוזר הוראות 3.7-79סעיף  -
  .בתוקף –" ימודיםילדים לפני סיום הל

  .יהודי- במגזר הלאהמדריכות והמפקחות של גני הילדים, הגננות: התפוצה

  הגורם האחראי

  יסודי-האגף לחינוך קדם :היחידה שם  .א

  מנהל האגף :התפקיד בעל  .ב
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  03-6896009/10 :טלפוןהמספר   .ג

 preschool@education.gov.il. :ל"כתובת הדוא  .ד

  

  ההנחיות

תכונת מיהודי ב-ג יפעלו כל הגנים במגזר הלא"ים התשעהחל משנת הלימוד .1
יהודי -בהתאם לכך יופרדו כל גני הילדים הצמודים במגזר הלא". אופק חדש"

  .מבתי הספר ויהיו במעמד של גנים עצמאיים

 היקף המשרה של הגננת .2

 . ימים בשבוע5אם במשרה מלאה תעבוד -גננת  -

 .ות שעות שבועי30.4אם תעמוד על -משרת גננת  -

 . שעות שבועיות33.8משרת הגננת המשלימה תעמוד על   -

 גמול הניהול לגננת .3

  :אם מנהלת הגן זכאית לגמול ניהול כדלקמן-גננת

  שיעור הגמול  גננת חדשה  גננת עובדת

בעלת ותק בניהול של 
   שנים5שנה אחת עד 

  17%  2-1בדרגה 

בעלת ותק בניהול של 
  שנים ועד בכלל 10-6

  20%  4-3בדרגה 

 11לת ותק בניהול של בע
  שנים ויותר

  21%  9-5בדרגה 

  

 ויסתיים בשעה 7:55היום יחל בשעה : יום הלימודים יוארך בארבעים דקות .4
14:00. 

תכונת שינוי ביחס למ' בגנים הפועלים שישה ימים בשבוע לא יחול ביום ו .5
 .12:45- ויסתיים ב7:55- היום יחל ב:הקודמת

הוא היום החמישי יהיה דינו של יום ' ויום ובגנים הפועלים חמישה ימים בשבוע  .6
 .14:00 ויסתיים בשעה 7:55הוא יחל בשעה : כדין כל יום עבודה רגיל' ו
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  ארגון ומינהל  . 3

 מינהל מוסדות חינוך  3.7

הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם   3.7-74 
מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד 

 ופעילויות חינוכיות וחברתיות

  
 מבוא

  תמצית 

סעיף זה מפרט את התהליך של הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום 
הוראות הסעיף מבטלות כל הוראה . עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות

  .אחרת בנושא הסיוע במלגות

  .2012 אוגוסט ב27-החל מ: התוקף

 העצמאי ומעיין  וכן רשתות החינוךדתי-וממלכתימוסדות בפיקוח ממלכתי : התחולה
עליונות במגזר החטיבות הביניים והחטיבות , יסודיים הספרהבתי , החינוך התורני

  .הדרוזי והבדואי, הערבי, היהודי

  . החלפה:הסטטוס

הענקת ", )ב(1/הוראות הקבע עבבחוזר  3.7-68 סעיף :חוזרים קודמים באותו נושא
מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות 

        .מבוטל – "וחברתיות

רכזי השכבות והמחנכים בכל שכבות , היועצים החינוכיים,  מנהלי בתי הספר:התפוצה
  .הגיל

  רם האחראיהגו

    תיאום ובקרה, האגף לשירות לאומי ,ב" מינהל כא:שם היחידה  . א

                                                                                                  מרכז הסיוע במלגות: בעל התפקיד  . ב

                                                                                                            02-5603544 :מספר הטלפון  . ג

  .davidf@education.gov.il: ל"כתובת הדוא  . ד

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HodaotVmeyda/H-2008-1-3-7-1.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HodaotVmeyda/H-2008-1-3-7-1.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HodaotVmeyda/H-2008-1-3-7-1.htm
mailto:davidf@education.gov.il
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  תוכן העניינים

 רקע .1

 הנחיות לביצוע חלוקת המלגות .2

 הנחיות לוועדת המלגות .3

 .לוח הזמנים .4

  

  קע ר    .1

מלגות שמטרתן לסייע לתלמידים שיד הוריהם למשרד החינוך מקצה תקציב 
, אבזרי לימוד ופעולות העשרה לימודיות, אינה משגת לממן רכישת ספרים

המלגות מיועדות לתלמידים בבתי הספר שבפיקוח ממלכתי . חינוכיות וחברתיות
המלמדים את  וכן לרשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני דתי-לכתיוממ

  .תכנית הליבה

גודל התקציב  .אקונומיים-הספר נעשית על פי קריטריונים סוציו ההקצאה לבתי
פי שכבת הגיל והעשירון שבו בית הספר נמצא על מדד  לכל מוסד נקבע על

כדי לרכז את המאמץ התקציבי . והוא יחסי למספר התלמידים, הטיפוח
 אינם מקבלים 2- ו1רונים בעשירונים הנמוכים בתי הספר הנמצאים בעשי

  .הקצאה למלגות כלל

 500- ל250ח בחינוך היסודי ובין " ש360- ל180גובה המלגה לתלמיד ינוע בין 
שבהם לא יימצא פתרון במסגרת , במקרים חריגים. יסודי- העלבחינוךח "ש

יוכל מנהל בית הספר להעביר המלצה מנומקת לוועדת , ההקצאה של בית הספר
  .קבלת תקציב נוסףחריגים במשרד ל

להעביר לבתי הספר את  באחריותוו ,התהליך מתבצע באמצעות קבלן חיצוני
לקלוט מבתי הספר את הדיווח על , ההודעה על סכום ההקצאה למלגות

להעביר את התשלום למוסדות ולבצע בקרה על , התלמידים שנמצאו זכאים
  .העברת התשלומים להורי התלמידים

 שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים על הנהלת בית הספר לוודא
הפרסום ייעשה במצורף למכתב הבקשה לתשלומי . לקיומו של תקציב המלגות

  . הורים וכן על לוחות המודעות במשרדי בית הספר

מועדים , על הנהלת בית הספר לקבוע קריטריונים ומשקלות לחלוקת המלגות
לטות הוועדה ולפרסמם להגשת הטפסים וכן מועדים לדיון בהשגות על הח

.להורים
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   הנחיות לביצוע חלוקת המלגות    .2

  מילוי פרוטוקול על אישור מתן מלגה לתלמיד  2.1

עם קבלת ההודעה על אישור תקציב המלגות למוסד יכנס בית הספר ועדת 
אחד מהם מנהל בית הספר , תמנה שלושה אנשים לפחותשמלגות פנימית 

פי קריטריונים מוסכמים מי -עלועדה זו תקבע . או נציג מטעמו
בהתאם , מהתלמידים זכאי למלגה ומהו גובה המלגה הניתן לכל תלמיד

  .למכתב ההקצאה

נציג ועד ההורים לא ישתתף בדיונים פרטניים של הוועדה ולא ייחשף 
  .לידע אישי אודות מצב התלמיד והוריו

וכן לצרף , יש למלא פרוטוקול לאישור מתן מלגה עבור כל תלמיד
אישור מלשכת הרווחה ,  כגון תלושי שכר,להוכחת זכאותסמכים מ

 בסיום עבודת הוועדה יש לתייק .ב"ואישורי נכות והוצאות רפואיות וכיו
המשרד יבצע . את הפרוטוקול בתיק התלמיד במזכירות בית הספר

ובמהלכן ייבדקו הפרוטוקולים , ביקורות מדגמיות שוטפות בבתי הספר
  .ויאומתו פרטיהם

  

   מילוי טופס של פרטי בית הספר    2.2

 שיועבר אליו עם טופס של פרטיובמדויק ובבהירות בית הספר ימלא 
  של תצלוםויצרף , ובכלל זה גם פרטי חשבון הבנק, הודעת הזכאות

  . לאימות פרטי החשבוןמחאהה

  

  מילוי טופס של רשימת התלמידים הזכאים למלגות בשנת הלימודים    2.3

 הזכאים למלגות תישלח למערך הסיוע במלגות רשימת התלמידים
ולא יאוחר מהתאריך הנקוב בהודעה על אישור המלגות , בהקדם האפשרי

 ,יאמת את הנתונים, מערך הסיוע יקלוט את רשימות התלמידים. למוסד
רק לאחר . הדיווח תקין יעביר את ההקצבה לחשבון המוסדיימצא ואם 

  .שרד יזוכה חשבון בית הספרשתועברנה רשימות התלמידים הזכאים למ

  

הפעולות שיש לבצע עם קבלת ההודעה ממערך הסיוע על ביצוע ההפקדה     2.4
  המוסד לחשבון הבנק של 

אם הוא חייב כסף , יש לזכות את חשבון התלמיד בסכום המלגה  2.4.1
יש להעביר , אם לתלמיד אין חובות לבית הספר. לבית הספר

  . על סכום המלגההמחאהלהוריו 
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יש להחתים את הורי התלמיד על מסמך המאשר את קבלת המלגה   2.4.2
המסמך יצורף לתיק התלמיד במזכירות . יחד עם הודעת ההפקדה

  .המוסד וייבדק במסגרת הביקורת

  
   הנחיות לוועדת המלגות    .3

מעמיד לכלל  אין אפשרות לסייע באמצעות המלגות שהמשרדשמאחר    3.1
מטרת ועדת המלגות לאתר את הנצרכים , התלמידים המתקשים בתשלום

שיקול הדעת בדבר התלמידים  .ולו באופן חלקי, ביותר ולסייע להם
הזכאים וגובה המלגה נמסר לוועדת המלגות של בית הספר בהנחה 
שהצוות החינוכי במקום מכיר היטב את הצרכים ויבצע את חלוקת 

  .התקציב באופן מושכל והוגן

 ים ומשקלות לקביעת הזכאות למלגהעדה לקבוע קריטריונועל הו
  .מועדים להגשת הבקשות וכן לדיון בהשגות על החלטותיהו

. והם יישמרו בבית ספר, הפרוטוקולים של דיוני ועדת המלגות חסויים
פניות ישירות של הורים למשרד החינוך בבקשות למלגה תועברנה לטיפול 

  .והוא יפנה אותן לוועדה, של מנהל בית הספר

לן דוגמה לטבלת פרמטרים ומשקלות לקביעת הניקוד עבור הזכאות    לה3.2
, אפשר לשנות את היחס בין שלושת הפרמטרים המסומנים. לקבלת מלגה

כמו כן אפשר לקבוע מדרגות אחרות של .  אחוז100בתנאי שסכומם יהיה 
  .ההכנסה לנפש
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משקל       

הכנסה 
 -לנפש 

70%  

משקל 
אישור 
  -רווחה 

20%  

משקל 
ניקוד 

 -פרטני 
10%  

  

' מסה
  סידוריה

ההכנסה 
החודשית 
  ח"לנפש בש

ניקוד ה  הדירוג
לפי 

ההכנסה 
  לנפש

תוספת 
 אישור

 כתלשמ
  הרווחה

תוספת 
ניקוד 
  פרטני

  כ"סה

1  1299-0  1  70  20  8  98  

2  1430-1300  0.9  63  20  10  93  

3  1570-1431  0.8  56  20  4  80  

4  1730-1571  0.7  49  20    69  

5  1900-1731  0.6  42  20    62  

6  2090-1901  0.5  35  20    55  

7  2300-2091  0.4  28  20    48  

8  2530-2301  0.3  21  20    41  

9  2780-2531  0.2  14  20    34  

  27    20  7  0.1   ומעלה2781  10

  

  הבהרות   3.3

סך כל ההכנסות ברוטו של שני ההורים מעבודה או : הכנסה לנפש  . א
  . 18ילדים עד גיל ובכלל זה , מעסק לחלק במספר הנפשות בבית

  . בטבלה ניתן ניקוד עבור כל מדרגת הכנסה  . ב

 20-אישור מלשכת הרווחה שהמשפחה נמצאת בטיפול מזכה ב  . ג
  . נקודות נוספות

 10-ניקוד פרטני לפי שיקול דעת מנומק של ועדת המלגות מזכה ב  . ד
  . נקודות לכל היותר

דר יורד של מספר יש לדרג את כל התלמידים שהגישו בקשות לפי ס  . ה
  . הנקודות

את הקצאת המלגות שקיבל בית הספר יש לחלק בין התלמידים .  ו
. כמפורט במכתב ההקצאה, הזכאים לפי טווח גובה המלגה
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  לוח הזמנים  . 4

  . עד תחילת שנת הלימודים–קבלת המידע על אישור תקציב למוסד    4.1

רכה מטעמים ס רשאי לתת א"ביה(הגשת בקשות על ידי ההורים    4.2
  . עד לאחר חגי תשרי–) מיוחדים

 בתוך שבועיים –קבלת החלטות בוועדת המלגות ומתן הודעה למבקשים     4.3 
  .מהמועד האחרון להגשת הבקשות

קבלת ;  שבוע מיום מתן התשובות–הגשת ערעורים לוועדת המלגות    4.4 
  .  שבועיים נוספים–החלטות סופיות ודיווח למשרד החינוך 

התהליך כולו אמור להסתיים לא יאוחר מאמצע חודש נובמבר כדי    4.5
שהמלגות יגיעו אל התלמידים סמוך ככל האפשר לפתיחת שנת 

  . הלימודים
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 ארגון ומינהל   . 3

 ביטוח  3.13

    דיווח על תאונות תלמידים  3.13-2

  
  מבוא

  תמצית

הספר ועל מעבר בית  על תאונות תלמידייטת הדיווח הודעה על שינוי ש חוזר זה מכיל
וכן על עדכון נוסח הדוח הידני לדיווח על תאונות בגני  ,סנט" המנבבאמצעותלדיווח 

  ".אורט"ילדים וברשת 

  .2012 באוגוסט 27-החל מ: התוקף

  .כלל מערכת החינוך: התחולה

  .החלפה: הסטטוס

  חוזרים קודמים באותו נושא

ביטוח ", 4/עב" ומידעהודעות " בחוזר 3.13-1בסעיף , "דוח תאונה", 5ק "ס   -
  מבוטל –" ב" התשע-תלמידים במקרה של תאונה 

דיווח על ", "נהלים וזכאות, ביטוח", ח"התשמ',  של חוזר מיוחד ז1ק ג בפרק "ס   -
  מבוטל  –" תאונות

, )ב(6/ בחוזר הוראות הקבע סב5.1-25 של סעיף 2.13ק "בס' ה-ו' ד', נספחים ג    -
  .מבוטלים  –" ךהבטחת הבטיחות במוסדות החינו"

מחלקות החינוך , כולליםהמפקחים ה, גננותה, מנהלי מוסדות החינוך: התפוצה
  .בעלויותברשויות המקומיות וב

  הגורם האחראי

 המחלקה לביטוח: שם היחידה  .א

  מנהל המחלקה לביטוח :בעל התפקיד  .ב
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 02-5602276 :מספר הטלפון  .ג

 bituach@education.gov.il  :ל"כתובת הדוא  .ד

 http://www.edu.gov.il/bituach.אתר המחלקה לביטוח במשרדנו   .ה

  .הנחיות למנהלים ולגננות – דוח על תאונה: נספח

  תוכן העניינים

 כללי  .1

 חובת הדיווח  .2

 אמצעי הדיווח  .3

 .נספח  .4

  

  כללי   .1

 לדיווח ממוכן במערכת  והמעברוםהדיווח הקיימת הי שיטת שינוימטרת  1.1
 תקינותחיד המאפשר מוכן בנוסח א מלהפיק דוח  היאסנט"המנב

 ישולב כחלק  דיווח על אירוע תאונת תלמיד.נתוניםושלמות של ה
 . סנט"במנב "מודול אירועים חריגים"מ

 לתלמיד במהלך האירעש תאונהדוח על תאונה משמש תיעוד לצורך הצגת  1.2
כזו ייתכן  במקרה של תאונה. ספר או בגן הילדיםבית הרשמית בפעילות 

 התאונה בין הנתבעים והדיווח על פרטיאו עובדיו יהיו /שמשרד החינוך ו
ים הרלוונטיים אשר יידרש לשם בחינת אופן התרחשותה על ידי הגורמ

 .ברשימת התפוצה של הדיווח

מ "חברה לביטוח בע, "ענבל"הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה בהנהלת  1.3
מכסה את חבותם החוקית של משרד החינוך ועובדיו , ")ענבל"לן לה(

כיסוי "להלן (ים שלישיים בלבד בגין תביעות המוגשות על ידי צדד
במקרים שבהם נטענת לכאורה אחריות של משרד החינוך "). חבות

תאונה הנפגעים או הוריהם זכאים מ נזק גופני כתוצאהועובדיו לגרימת 
מוסדות  משום כך המנהלים ועובדי. תב בלבדבכ" ענבל"ללפנות ישירות 

ולמסור את המידע הדרוש " ענבל"החינוך מתבקשים לשתף פעולה עם 
אישור המעיד על בכפיפות להצגת , לעורכי הדין או לחוקרים מטעמה

יה או התביעה הספציפית יבעניין הפנ" ענבל" כוח של חברת י מיופםהיות
 .וךמטעם משרד החינ" ענבל"המטופלת על ידי 

http://www.edu.gov.il/bituach


 äôìçä –  2–3.13         òá÷ úåàøåä  
    

 îò '3 êåúî 6íéãåîò                ëðî øæåç"âò ì/1)à( ,è'òùúä ìåìàá "á ,27á èñåâåà 2012 
 
 

47

, מובא באתר המחלקה לביטוח" כיסוי חבות"מידע מורחב על 
.http://www.edu.gov.il/bituach  

  

  חובת הדיווח  .2
חלה החובה לדווח על כל תאונה , ובכלל זה גננת, על מנהל המוסד החינוכי      2.1

ית של המוסד החינוכי  שבעקבותיה שאירעה לתלמיד במהלך פעילות רשמ
כגון , ובכלל זה מקרה שאירע מחוץ לכותלי המוסד, נדרש טיפול רפואי

 או בכל פעילות רשמית אחרת מטעם המוסד בטיול, בסיור לימודי
  .החינוכי

הבטיחות במחוז  שלהלן יש לדווח מיד לאחראי על מהמקריםבכל אחד   2.2
  :לפני מילוי הדוח,  או למנהל המחוז

 .אם אירע חלילה מקרה מוות  -

 .   כגון קטיעת איבר, או נגרם נזק גופני חמור, אם הפציעה אנושה  -

 .אם הגורם לתאונה הוא מפגע בטיחותי מסוכן  -

 .זמנית מאותה הסיבה-אם יותר מתלמיד אחד נפגע בו  -

שאינן חלק מהפעילות עילויות קורות בפת ה   אין צורך לדווח על תאונו2.3
 כגון בחוגי העשרה לנוער או ,החינוכי או מטעמו המוסדהרשמית של 

גם אם הן מתקיימות , סים"בפעילות קהילתית כגון במועדוני נוער ובמתנ
  .במוסד החינוכי

לאחר ווח על תאונות הקורות לתלמיד בדרך לבית הספר או     אין צורך לד2.4
 .בדרך הביתה, סיום הלימודים

  

 אמצעי הדיווח    .3
 סנט"מצעות המנבדיווח בא  3.1

ועד כיתות ' מכיתה א, חינוך בפיקוח משרד החינוךהמוסדות   כל 3.1.1
תלמידים עם תחילת שנת  יחלו לדווח על תאונות, ד"י-ג"י

נוהלי . סנט בלבד"באמצעות מערכת המנבג "הלימודים התשע
 ,סנט" מופיעים בדף הבית של המנבורשימת התפוצההדיווח 

  . "מודול אירועים חריגים"ב

של תר סנט יש לפנות לא"הדיווח במערכת המנבלהדרכה על אופן   3.1.2 
  : זוכתובת בס"מנבהנהלת יישומי ימ

  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Manbas

http://www.edu.gov.il/bituach
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Manbas/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Manbas
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דיווח אירועים "  הדרכה מקוונת בנושאבקלטת אפשר לצפות         
  :בכתובת זו ,"סנט"במנב חריגים

http://meyda.education.gov.il/files/Manbas/ppt/Teonot22.0
5.12.wmv  

  חריגיםוח אירועיםדיו"         מצגת ההדרכה המקוונת בנושא 
  :נמצאת בכתובת זו  "טסנ"מנבב

http://meyda.education.gov.il/files/Manbas/ppt/MatzegetT
eaunot.ppt   

             

 דיווח באמצעות טופס ידני    3.2

 ימשיכו לדווח  הםעל כןו, ס"אין גישה למנב" אורט "לגני ילדים ולרשת
חלק ממוסדות אלה נמצא כי  היות ש.באמצעות טופס הדיווח הידני

משתמשים בגרסאות ישנות ובלתי מעודכנות של טופסי דיווח על תאונות 
ח הדו לדווח באמצעות האלההמוסדות מודגש בזאת כי על , תלמידים

גרסה עדכנית . ות המצורפות בו על פי ההנחילפעול והמעודכן בלבד
  . ותקפה של הדוח מצורפת לחוזר זה בנספח שלהלן

https://meyda.education.gov.il/files/Manbas/ppt/Teonot22.05.12.wmv
https://meyda.education.gov.il/files/Manbas/ppt/Teonot22.05.12.wmv
https://meyda.education.gov.il/files/Manbas/ppt/Teonot22.05.12.wmv
https://meyda.education.gov.il/files/Manbas/ppt/Teonot22.05.12.wmv
https://meyda.education.gov.il/files/Manbas/ppt/MatzegetTeaunot.ppt
https://meyda.education.gov.il/files/Manbas/ppt/MatzegetTeaunot.ppt
https://meyda.education.gov.il/files/Manbas/ppt/MatzegetTeaunot.ppt
https://meyda.education.gov.il/files/Manbas/ppt/MatzegetTeaunot.ppt


 äôìçä –  46–8.5         òá÷ úåàøåä  
    

 îò '1 êåúî 21íéãåîò               ëðî øæåç" ìâò/1)à( ,è'òùúä ìåìàá "á ,27á èñåâåà 2012 
 
 

49

  הנחיות למנהלים ולגננות-דוח על תאונה   נספח  .4
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 עובדי הוראה ועובדי חינוך  . 8

  תנאי שירות     8.5

ערך לדרגה  -קביעת דרגת שכר שוות       8.5-46
אקדמית למורים שהם בוגרי ישיבות 

פ "או תושבע/ל תלמוד והמלמדים בפוע
  ך"או תנ/או מחשבת ישראל ו/ו

  מבוא

  תמצית

ערך לדרגה אקדמית למורים שהם -חוזר זה קובע קריטריונים לקבלת דרגת שכר שוות
  .ך"או תנ/או מחשבת ישראל ו/פ ו"או תושבע/בוגרי ישיבות המלמדים בפועל תלמוד ו

  .2012 אוגוסט ב27- החל מ:התוקף

  .נוך במגזר היהודי כלל מערכת החי:התחולה

  . החלפה:הסטטוס

  חוזרים קודמים באותו נושא

ערך לדרגה -קביעת דרגת שכר שוות", )א(10/ בחוזר הוראות הקבע עב8.5-45סעיף   -
או /פ ו"או תושבע/אקדמית למורים שהם בוגרי ישיבות המלמדים בפועל תלמוד ו

  מבוטל   –" ך"או תנ/מחשבת ישראל ו

ערך לדרגה -קביעת דרגת שכר שוות", )א(4/ר הוראות הקבע עב בחוז8.5-44      סעיף -
או /פ ו"או תושבע/אקדמית למורים שהם בוגרי ישיבות המלמדים בפועל תלמוד ו

  מבוטל  –" ך"או תנ/מחשבת ישראל ו

פ "קביעת דרגת שכר למורים לתושבע", 3/סט" הודעות ומידע" בחוזר 8.5-4סעיף   -
 –" 2/ בחוזר נד104 תיקון לסעיף –שיבות או למחשבת ישראל שהם בוגרי י/ו

  מבוטל

גמול כפל תואר וגמול ביניים לבעלי דרגות ", 10/ בחוזר נז428סעיף   -
  מבוטל –" אקוויוולנטיות
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או למחשבת ישראל /פ ו"קביעת דרגת שכר למורים לתושבע", 1/ בחוזר נו43סעיף   -
  מבוטל –"  שינוי–שהם בוגרי ישיבות 

או למחשבת /פ ו"קביעת דרגת שכר למורים לתושבע", 2/נד בחוזר 104סעיף   -
 מבוטל –" ישראל שהם בוגרי ישיבות

 מבוטל –" בעלי דרגות אקוויוולנטיות", 2/ בחוזר נג95סעיף   -

פ שהם "ערך למורים לתושבע-קביעת דרגת שכר שוות", 2/ בחוזר שם58סעיף   -
  מבוטל–" בוגרי ישיבות

פ שהם " דרגות שכר אקוויוולנטיות למורים לתושבעקביעת", 1/ בחוזר לט12סעיף   -
 .מבוטל –" בוגרי ישיבות

  
  .מנהלי מחלקות החינוך ברשויות, המפקחים,  מנהלי בתי הספר:התפוצה

  
  הגורם האחראי

  תיאום ובקרה, אדם בהוראה- המינהל לכוח:שם היחידה  . א

  . עובדי גפי כוח אדם בהוראה במחוזות ובמטה:בעל התפקיד  . ב

  
  חיםנספ

  בקשה לאישור ניקוד לשם קביעת דרגת שכר אקוויוולנטית בעד פרסומים: נספח א

   הצהרות לצורך קבלת ניקוד עבור שנות לימוד בישיבה:נספח ב

  . טופס בקשה לדירוג אקוויוולנטי:נספח ג

  
  תוכן העניינים

  כללי  .1

  שיטת הדירוג  .2

  הקריטריונים לקבלת דירוג בשל לימודים גבוהים  .3

  ריטריונים לקבלת דירוג בשל פרסומיםהק  .4

  נוהלי הפנייה לקבלת הדרגה  .5

.נספחים  .6
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  כללי  .1

חוזר זה נועד לקבוע דירוג לצורכי שכר בלבד למורים שהם בוגרי ישיבות   1.1
בכל מקום (פ "תושבע/תלמוד: המלמדים בפועל את מקצועות הקודש

שבת ישראל או מח/ו) בחוזר שמצוין בו אחד מהם הוא כולל את שניהם
  . ך"או תנ/ו

להלן . הדירוג הוא למורים העומדים בכל הדרישות המפורטות בחוזר זה  1.2 
  :דרישות הסף

על סמך בחינות (למורה יש תעודת הוראה למקצועות הקודש   1.2.1
רישיון לעיסוק /רישיון הוראה קבוע/או תעודת הוראה/ו) מילואים

או /שבת ישראל ופ ומח"או תושבע/פ ו"בהוראה במקצועות תושבע
 ך"פ  ותנ"תושבע

  או         

של הרבנות הראשית לישראל " השכלה תורנית גבוהה"תעודת 
   א להלן3.2.2-כמפורט ב

  או

       תעודת סמיכה לרבנות מהרבנים הראשיים לישראל כמפורט 
   או ג להלן3.2.2-ב

  או 

ך על פי תכנית שתיקבע על "תעודת הרחבת הסמכה להוראת התנ
   להלן3.2.6-לפי המפורט ב, רדידי המש

  או 

  .3.2.5- דפי גמרא כמפורט ב150בחינה על 

 או 18 שנים לאחר גיל 4המורה למד בישיבה גבוהה מוכרת לפחות   1.2.2
 .ב כיתות"לאחר סיום י

המורה מלמד בפועל את המקצועות המצוינים לעיל בשנת הגשת   1.2.3
 .הבקשה בהיקף של שליש משרה לפחות

תעודות /אפשר לקבל ניקוד עבור לימודים, הסר ספק למען 1.2.4
  .למעט מקרים שצוין בהם אחרת, המעניקים ניקוד פעם אחת בלבד
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ערך לדרגה אקדמית מיועדות לפלח באוכלוסיית -דרגות שכר שוות  1.3
ך אשר "או תנ/או מחשבת ישראל ו/פ ו"המורים המלמדים בפועל תושבע

נם לומדים מקצועות אלה מטעמים של תפיסת עולם והכרה דתית אי
לפיכך מורים . במוסדות להשכלה גבוהה לקראת קבלת תואר אקדמי

שקיבלו תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה לא יאושרו עבורם דרגות 
זאת משום שכשם שהם למדו .  ולדוקטור.M.A-שכר אקוויוולנטיות ל

כך לא נמנע מהם ללמוד במוסד , לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה
הוראה זו תחול על מי שהחל את . ה גם לתארים אקדמיים גבוהים יותרכז

 .ע ואילך"לימודיו לתואר אקדמי משנת הלימודים התש

אשר ברשותם ,        עובדי הוראה בעלי דרגה אקוויוולנטית חסרי תעודת בגרות1.4
יהיו זכאים , תעודת מורה מוסמך בכיר ממוסד להכשרת עובדי הוראה

בתנאי שתעודת ההוראה לא נלקחה בחשבון לצורך זאת . לכפל תואר
  . הדרגה האקוויוולנטית

, ולא להכרה בפרסומים,    מורים שהגישו בקשות להכרה בתעודות השכלה    1.5
וזכאותם , )1.9.11(ב "שהחלו לעבוד בפועל החל משנת הלימודים התשע

 או, .M.Ed- או ל.B.Ed-לתעודת בגרות או לתעודת הסמכה להוראה או ל
בוגרי אוניברסיטאות שסיימו את לימודיהם לכל המאוחר בסוף שנת 

, אשר פנו לצורך קבלת דירוג אקוויוולנטי, )31.8.11(א "הלימודים התשע
על פי ההנחיות בחוזרים ) 31.8.12(ב "נבדקו בקשותיהם עד סוף התשע

ג ייבדקו כל הבקשות על פי  חוזר "החל משנת הלימודים התשע. הקודמים
  .זה בלבד

  

  שיטת הדירוג  .2

 :כמפורט להלן, הדירוג ייקבע לפי שיטת ניקוד מצטברת

 יהיה זכאי מורה שעמד .B.Aערך לדרגה אקדמית -לדרגת שכר שוות  2.1
  .  כמפורט בחוזר זה,   נקודות30בדרישות הסף וצבר 

יהיה זכאי מורה שעמד  M.A.ערך לדרגה אקדמית -לדרגת שכר שוות  2.2
בתנאי שיכללו את , כמפורט בחוזר זה, נקודות 55 בדרישות הסף וצבר

  :הנקודות עבור אחת מהתעודות המפורטות להלן

של הרבנות הראשית לישראל " השכלה תורנית גבוהה"תעודת   2.2.1
  א להלן3.2.2-כמפורט ב
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 או

תעודת סמיכה לרבנות מהרבנים הראשיים לישראל כמפורט          2.2.2
  ב או ג להלן 3.2.2-ב

 או
ך על פי תכנית שתיקבע על " תעודת  הרחבת הסמכה להוראת  התנ  2.2.3 

   להלן3.2.6-לפי המפורט ב, ידי המשרד
  או

  . להלן3.2.5- דפי גמרא כמפורט ב150 בחינה על   2.2.4 

  
 נדרשים תנאי הסף לדרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית דוקטור  2.3

המורה עמד . ב;  שנים לפחות7המורה למד בישיבה גבוהה . א: האלה
בתנאי , כמפורט בחוזר זה,  נקודות75בדרישות הסף לדרגת דוקטור וצבר 

  :שיכללו את הנקודות עבור הדרישות שלהלן

 2.2.4- או ב2.2.3- או ב2.2.2- או ב2.2.1-ב,    תעודות כמבואר לעיל2.3.1
שהוא יוכל ) למעט מאמרים דידקטיים(כתיבת ספרים או מאמרים   2.3.2

שהוא קיבל . א: זאת בתנאי;  נקודות בסך הכול40לצבור עבורם 
מאמר אחד ובסך הכול יצבור בסעיף זה /על ספרלפחות   נקודות10
שהוא יגן בהצלחה בפני ועדה שתוסמך לכך . ב;  נקודות לפחות20

,  נקודות אם יידרש לכך10על המאמר או על הספר שעליו קיבל 
  .  להלן4.6-כמבואר ב

 לדיינות מהרבנות הראשית לישראל יהיה פטור  מורה בעל תעודת כושר:הערה
  .מצבירת נקודות בגין כתיבת  מאמרים או ספרים

 
 

  הקריטריונים לקבלת דירוג בשל לימודים גבוהים  .3

 הגדרות  3.1

ישיבת הסדר המוכרים על ידי /כולל אברכים/ ישיבה גבוהה:ישיבה  3.1.1
  .מי שהוסמך לכך

דים בישיבה מתחילה בחודש  שנת הלימו:שנת לימודים בישיבה  3.1.2
השנה תוכר רק למי שלמד ברציפות . אלול ומסתיימת בחודש אב

 שעות שבועיות 35 חודשים באותה שנה ובהיקף של 10לפחות 
שנת לימודים איננה כוללת חודשי שירות צבאי סדיר . לפחות
. בפועל
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 עבודה במהלך שנות הלימודים בישיבה  3.1.3

ניקוד עבור שנות : אשונות בישיבה שנות הלימודים הר4-ב  .   א
לימודים בישיבה יינתן רק למי שלא עבד בהוראה ולא עבד 

 השנים הראשונות ללימודים 4בשום עבודה אחרת במהלך 
יש לצרף את הצהרת המורה שהוא לא עבד בשנים . בישיבה

 . אלה

ניקוד עבור שנות :  שנות לימודים ראשונות בישיבה4לאחר   .   ב
 שנים ראשונות יינתן רק למי 4בה לאחר הלימודים בישי

אך לא ,  לעיל גם אם עבד בעבודה כלשהי3.1.2שלמד לפי 
על המורה להצהיר על סך השעות . ש" ש16יותר מאשר 

  . השבועיות שהוא עבד בהן

  לימודים לתואר או לתעודה במהלך לימודים בישיבה   3.1.4

להכשרת תלמיד ישיבה שלומד במקביל ללימודי הישיבה במכללה 
לא ,  או לימודים אקדמיים אחרים.M.Ed או .B.Edמורים לתואר 

  . עבור אותן שנות ישיבה המקבילות ללימודיויהיה זכאי לניקוד

ב "מורים שהחלו לעבוד בפועל החל בשנת הלימודים התשע
אושרו בקשותיהם לתקופת לימודיהם בישיבה על פי , )1.9.11(

ב "ת הלימודים התשעההנחיות בחוזרים הקודמים עד סוף שנ
)31.8.12.(  

  

ערך - הקריטריונים לקביעת נקודות מצטברות לקבלת דרגות שכר שוות  3.2
  לדרגה אקדמית  בשל לימודים גבוהים

 לימודים בישיבה גבוהה   3.2.1

מספר הנקודות  סוג הלימודים
 המצטברות

המסמכים הדרושים 
לאישור הנקודות 

 המצטברות

לימודים בישיבה גבוהה 
 שנים לאחר סיום 4 לפחות
 ב"כיתה י

 נקודות בעד כל 3
שנת לימודים 

 30אפשר לצבור עד (
 )נקודות

אישורים מקוריים 
החתומים על ידי ראש 

, הישיבה לאחר סיום
בציון מספר שעות 

הלימוד השבועיות בכל 
 שנה
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  תעודות כושר או הסמכה מטעם הרבנות הראשית לישראל  3.2.2

מספר הנקודות  סוג התעודות
 צטברותהמ

המסמכים הדרושים 
לאישור הנקודות 

 המצטברות

, תעודת כושר לרב שכונה  .א
מושב או מועצה מקומית 

או מועצה אזורית 
י הרב הראשי "החתומה ע

 לישראל

תעודת כושר המונפקת   נקודות4
 י הרבנות הראשית"ע

        
   או

כתב הסמכה לרב עיר   .ב
י הרבנים "חתום ע

 הראשיים לישראל

דת כתב הסמכה תעו  נקודות20
לרב עיר מהרבנות 
 הראשית לישראל

כתב הסמכה לרבנות   .ג
מהרבנים הראשיים 
יורה "לישראל שנרשם בו 

 "יורה

תעודת כתב הסמכה   נקודות 15
י "לרבנות המונפק ע
הרבנות הראשית 
י "לישראל וחתום ע

הרבנים הראשיים 
 לישראל

                                                                                                                                                     או                                                 

השכלה תורנית "תעודת   .ד
המונפקת על ידי " גבוהה

הרבנות הראשית 
לישראל באופן שהוסכם 

בין הרבנות הראשית 
שרד לישראל לבין מ

 החינוך

בעל השכלה "תעודת   נקודות 15
" תורנית גבוהה

י הרבנות "המונפקת ע
 הראשית

תעודת כושר לדיינות   .ה
י הרבנים "החתומה ע

 הראשיים לישראל

תעודת כושר לדיינות   נקודות55
י הרבנות "המונפקת ע

הראשית לישראל 
י הרבנים "וחתומה ע

 הראשיים לישראל
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  ה-א-הערות ל
הסמכה או על השכלה תורנית גבוהה ניתנות על בסיס בחינות תעודות על   . 1

בסעיפים שלעיל לא תילקח בחשבון . הנערכות על ידי הרבנות הראשית בלבד
גם לאחר חתימת , סמיכה לרבנות בדרגה כלשהי שניתנה על ידי רבני ערים

  . הרבנים הראשיים
וסמך מ"נכתב שמחזיק התעודה " השכלה תורנית גבוהה"אם בתעודת   .  2

הרבנות הראשית . הכוונה היא שמחזיק התעודה מוסמך לפסוק הלכה, "להוראה
תעודה זו איננה מוכרת כתעודת . איננה גוף המכשיר מורים להוראה בבתי הספר

  .ואיננה מקנה ניקוד כתעודת הוראה, הוראה בבתי ספר
  

או  /ך ו"פ  ותנ"או תושבע/פ ו"לימודים להוראה במקצועות תושבע   3.2.3
  ")מקצועות הקודש: "להלן(שבת ישראל מח

מספר הנקודות  סוג התעודות
 המצטברות

המסמכים הדרושים 
לאישור הנקודות 

 המצטברות
תעודת מורה מוסמך   .א

להוראת מקצועות 
הקודש לחינוך היסודי על 

 סמך בחינות מילואים

תעודת מורה המונפקת   נקודות3
 י משרד החינוך"ע

             או
          

ון הוראה רישי  .ב
רישיון להוראת /קבוע

מקצועות הקודש למעט 
רישיון שניתן על סמך 

 ותק ללא עמידה בבחינות

רישיון הוראה   נקודות4
רישיון לעיסוק /קבוע

י "בהוראה המונפקים ע
 משרד החינוך

            או
  

תעודת הוראה של סמינר   .ג
שנתי או תעודת -דו

הוראה ממוסד להשכלה 
גבוהה או תעודת מורה 

וסמך ממכללה  מ
להכשרת עובדי הוראה 
בארץ או תעודת דרגת 
שכר של מורה מוסמך 

בכיר להוראת מקצועות 
 קודש

תעודה מסמינר או   נקודות6
על סמך , ממכללה בארץ

, לימודים במשך שנתיים
או ממוסד להשכלה 

או תעודת , גבוהה בארץ
דרגת שכר של מורה 
מוסמך בכיר מהאגף 

להכשרה ולהשתלמות 
 ינוךבמשרד הח
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             או
  

מספר הנקודות  סוג התעודות
 המצטברות

המסמכים הדרושים 
לאישור הנקודות 

 המצטברות
תעודת מורה מוסמך   .ד

בכיר במקצועות הקודש 
ממכללה להכשרת עובדי 

 הוראה בארץ

תעודה ממכללה בארץ   נקודות 9
על סמך לימודים 

  שנים3במשך 

  
  מעמדם של מורים לא מוסמכים   .ה

  מורים חדשים בלתי מוסמכים   )1

הנקלטים למערכת , מורים חדשים בלתי מוסמכים  )א
החינוך יהיו מחויבים לסיים את חובותיהם 

 שנים מיום 3הלימודיים לתעודת מורה בכיר תוך 
 . תחילת עבודתם

 למורים .B.A-ערך ל-לשם קביעת דרגת שכר שוות  )ב
חדשים תינתן אפשרות לקבוע את דרגתם על סמך  

דת השכלה תורנית גבוהה מהרבנות הראשית תעו
בתנאי ,  שנים מיום תחילת עבודתם3לישראל עד תום 

שהמציאו אישור על רישום ללימודים במכון להכשרת 
ואף המציאו קבלה על תשלום ללימודיהם (מורים 

 ).במכון
לגבי מורים שלא ישלימו את הסמכתם להוראה תוך   )ג

ר שאינו רשמי  באחריות האגף לחינוך מוכ– שנים 3
ד להודיע לבעלויות על הפסקת "או מינהל החמ
בכל מקרה תישלח הודעה על . עבודתם לאלתר

הפסקת עבודה כל שנה למורים החדשים שאינם 
  .מוסמכים

  

  מורים בלתי מוסמכים   )2

מורים בלתי מוסמכים המועסקים בפועל והקבועים 
 ערך ולא-לא יהיו זכאים לקביעת דרגת שכר שוות, במערכת

יהיו זכאים לקידום בדרגות על סמך תעודת השכלה תורנית 
אלא יידרשו להשלים את הסמכתם להוראה , גבוהה

מורים אשר יונפקו להם כתבי . באמצעות בחינות מילואים
. שנים בלבד4חיוב יידרשו להשלים את הסמכתם תוך 
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פ או "לימודים אקדמיים במכללות להוראה במקצועות תושבע  3.2.4
מקצועות : "להלן(פ ומחשבת ישראל "ך או תושבע"תנפ ו"תושבע
  ")הקודש

מספר הנקודות  סוג התעודות
 המצטברות

המסמכים הדרושים 
לאישור הנקודות 

 המצטברות

  במקצועות .B.Edתעודת   .א
הקודש ממכללה אקדמית 

 דתית לחינוך בארץ 

 .B.Edתעודת   נקודות 15
ממכללה אקדמית 

 דתית לחינוך

 או          

  במקצועות .M.Ed תעודת  .ב
הקודש ממכללה אקדמית 

 דתית לחינוך בארץ 

 ממכללה .M.Edתעודת   נקודות18
 אקדמית דתית לחינוך

  

  הערות

  ..B.Ed מבטל את הניקוד עבור תעודת .M.Edהניקוד לתואר   .1

 באוניברסיטה .B.Aמורה שלמד במסלול אקדמי לשם קבלת תואר   .2
טי על סמך  הלימודים לתואר לא יהיה זכאי לקבל דירוג אקוויוולנ

  .  האקדמי

  לימודים לבחינות על דפי גמרא  3.2.5

מספר  הבחינה
הנקודות 

 המצטברות

המסמכים הדרושים 
לאישור הנקודות 

 המצטברות

 דפי גמרא עם 50בחינה בכתב על 
 י ותוספות במסכת אחת "רש

 נקודות 5
בסעיף זה (

אפשר לצבור 
 ) ' נק15עד 

אישור של ועדת 
 במשרד החינוך הבחינות

ר "בראשותו של המפמ
שיכלול , פ"לתושבע

תאריך : פרטים אלו
, חומר המבחן, המבחן
'  נק75: ציון עובר(הציון 

 )לפחות בכל מבחן

 אפשר להיבחן בשלוש בחינות על מסכתות שונות ולצבור בסעיף :הערה
בסוף ( פעמים בשנה 3-2הבחינות יתקיימו .  נקודות15זה בסך הכול 
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בכל מועד בחינה יהיה אפשר להיבחן על ). ניסן ואב, שריהחודשים ת
התאריך , מקום המבחן, רשימת המסכתות. מסכת אחת מבין שתיים

ר לתלמוד "השעה ומבנה המבחן יפורסמו באתר המפמ, המדויק
   www.education.gov.il/Hemed : פ"ולתושבע

מבחן > ע  "תלמוד ותושב> מקצועות לימוד  > ר בלשוניות יש לבחו
  .גמרא לניקוד אקוויוולנטי

  

להכשרת מורים , ך"לימודים לתעודת הרחבת הסמכה להוראת תנ  3.2.6
  ך "פ ולתנ"לתושבע

מספר הנקודות  התעודה
 המצטברות

המסמכים הדרושים 
לאישור הנקודות 

 המצטברות

תעודת הרחבת הסמכה 
מוכרת על ה, ך"להוראת תנ

ידי האגף להכשרת מורים 
 במשרד החינוך

ניקוד ( נקודות 15
זה נוסף לניקוד 

 ) ד3.2.3-הניתן ב

תעודה להשלמת 
התכנית המורחבת 

ך להוראה בכיתות "בתנ
 ב"י-'ז

  

  הקריטריונים לקבלת דירוג בשל פרסומים  . 4

  הערה

להגיש לא יוכל ,  דלעיל2.2 מורה שאין ברשותו אחד מהמסמכים על פי סעיף 
  .בקשה לקבלת ניקוד עבור פרסומים

  אופן הפרסום   4.1

לוועדה יוגש רק מאמר מודפס שפורסם בדפוס : חומר מודפס  -
  . כחוברת או בתוך חוברת מאסף

הוועדה לא תקבל מאמר או ספר שפורסם רק : פרסום אינטרנטי  -
 . ברשת האינטרנט

  
  הספר/היקף המאמר    4.2

  . מילים5,000-לא פחות מ יוגש רק  מאמר שבו לוועדה  -

  . מילים50,000-לוועדה יוגש רק ספר שבו לא פחות מ  -

http://www.education.gov.il/Hemed
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  המערכת וההוצאה לאור של החוברת שבה פורסם המאמר, העורך   4.3

מערכת והוצאה לאור מסודרת עם , רק אם יש לה עורך חוברת תוכר  -
בחוברת שיש בה אסופת מאמרים של כמה כותבים יש לוודא . כתובת

לגבי חוברות . או המערכת הפעילה/ והפעילו של העורך שמופיע שמ
אין צורך להוכיח את הכתוב , וביטאונים שיוכרו על ידי הוועדה

  .בסעיף זה

יתקבלו . על החוברת לצאת לאור בתדירות של פעם בשנתיים לפחות  -
ומאז יהיה אפשר , מאמרים לוועדה רק מהחוברת השלישית ואילך

  . שתי החוברות הראשונותלהכיר גם במאמרים שפורסמו ב

  

  תפוצה   4.4

 250-לוועדה יוגש מאמר שפורסם בחוברת שהופצה ב: תפוצת מאמר  -
 ספריות 10על המורה יהיה לציין רשימה של . עותקים לפחות

ספריות בישיבות וספריות ציבוריות (מוכרות שונות ברחבי הארץ 
  . שבהן אפשר למצוא את החוברת, )מוכרות

על .  עותקים לפחות250-עדה יוגש ספר שהופץ בלוו: תפוצת ספר  -
 ספריות מוכרות שונות 10המורה יהיה לציין רשימת תפוצה של 

שבהן ) ספריות בישיבות וספריות ציבוריות מוכרות(ברחבי הארץ 
 . אפשר למצוא את הספר

שחובה לשלוח להן את , להלן רשימה של ספריות ציבוריות מוכרות  -
; ירושלים, האוניברסיטה העברית, מיתהספרייה הלאו: הפרסומים

 3; ספריית המועצה הדתית ברמת גן; ם בתל אביב"ספריית הרמב
  .ספריות במכללות להכשרת מורים

 

  תוכן   4.5

בתוכן כל מאמר או ספר שיוגש לוועדה צריך להיות חידוש משמעותי   -
 150עד (על המגיש לצרף דף ובו הסבר קצר . בעיני חברי הוועדה

 החידוש שבמאמר או בספר שיובא לפני הוועדה לשם על) מילים
לא יינתן ניקוד למאמר או לספר העוסקים בנושאים . הערכתו
  . שאין בהם חידוש משמעותי, נדושים

בליקוטי , לא יינתן ניקוד למאמר או לספר העוסקים בדרשות  -
  . בסידור מקורות או בעריכה,  מקורות
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  וועדההגנה על מאמר או על ספר בפני ה   4.6

המאמר בפני הוועדה להשכלה תורנית או /על המורה יהיה להגן על הספר
וזאת רק על פרסום שיזכה , אם הוא יידרש לכך,  ידה-בפני מי שיוסמך על

  . נקודות ויותר 10-ב

  
  פרסומים שנעשה בהם שימוש לצורך קידום מקצועי   4.7

אופק "ת כגון במסגר, פרסומים שנעשה בהם שימוש לצורך קידום מקצועי
לא יילקחו בחשבון ', לימודים אקדמיים וכד, "עוז לתמורה"/"חדש

על המורה יהיה להצהיר . ערך לדרגה אקדמית-באישור דרגת שכר שוות
  . שהמאמר לא נכתב לצורך קידום מקצועי

  

המסמכים הדרושים להגשה לאישור הנקודות המצטברות לספר או    4.8
  למאמר

   או החוברת שבהם המאמרהספר, שני עותקים של הפרסום  -

 המאמר/ובו העתק הספר" וורד"תקליטור בקובץ   -

 ) מילים150עד (המאמר והחידוש שהוא מחדש /תוכן הספר: תקציר  -

   ספריות מוכרות שבהן הספר נמצא 10רשימה של   -

  עותקים לפחות  250-קבלה וחשבונית מס מקורית על הדפסת הספר ב  -

  ).ראה בנספח(לחומר טופס בקשה שיש למלא ולצרף   -



              äôìçä –  46–8.5                       òá÷ úåàøåä  
  

               îò '14êåúî  21 íéãåîò         ëðî øæåç"âò ì/1)à( ,è'òùúä ìåìàá "á ,27á èñåâåà 2012 
  
 

64

להלן טבלת הקריטריונים לקביעת נקודות מצטברות לקבלת דרגת שכר    4.9
  :ערך לדרגה אקדמית  בשל פרסומים-שוות

מספר הנקודות  סוג הפרסום
 המצטברות

 הפרטים הנדרשים לוועדה

מאמר תורני שפורסם   . א
, ובו חידושי תורה

בירור , בירור הלכתי
סוגיה תלמודית או 

 במחשבת סוגיה
ישראל או בנושאים 

ך על פי מקורות "בתנ
פ ובמחשבת "בתושבע

ישראל שהתפרסם 
בביטאון תורני  

 )י הוועדה"שיוכר ע(

, לפי שיקול דעת הוועדה
 נקודות בעד כל 10עד 

 20מאמר ולכל היותר 
 נקודות בסעיף זה

 עותקים מהפרסום והעתק 2
" וורד"על תקליטור בקובץ 

 )יש לצרף חשבונית(

ספר תורני שפורסם   . ב
, ובו חידושי תורה

, בירורים הלכתיים
, סוגיות תלמודיות

נושאים מחשבתיים  
ך על "או נושאים בתנ

פ "פי מקורות בתושבע
 או במחשבת ישראל

, לפי שיקול דעת הוועדה
 נקודות לספר 20עד 

 נקודות 40ולכל היותר 
 בסעיף זה

 עותקים מהספר והעתק 2
" וורד"על  תקליטור בקובץ 

יש לצרף חשבונית מס (
מקורית על הדפסת הספר 

 ) עותקים250-ב

ספר או מאמר   .  ג
בדידקטיקה של 

ך "פ או של תנ"תושבע
או של מחשבת ישראל 

שפורסם בביטאון 
י הוועדה או "שהוכר ע

 ספר שיצא לאור

, לפי שיקול דעת הוועדה
 נקודות למאמר 3עד 

 נקודות לספר 6ועד 
בסעיף זה אפשר  (

דות לכל  נקו6לצבור 
 )היותר

 עותקים מכל מאמר או ספר 2
והעתק על תקליטור בקובץ 

יש לצרף חשבונית " (וורד"
מס מקורית על הדפסת הספר 

 ) עותקים  לפחות250-ב
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  נוהלי הפנייה לקבלת הדרגה   . 5

והוא בוגר ישיבה , ך"או תנ/או מחשבת ישראל ו/פ ו"מורה המלמד בפועל תושבע
  :י שיטת הניקוד המצטברת יפנה אל משרדנו כדלהלןהמבקש דרגה על פ, גבוהה

 יפנה בבקשה לקביעת דרגת שכר החינוך הרשמימורה המועסק במערכת    5.1
 ישירות לגף כוח אדם .M.A- ו.B.Aערך לדרגות האקדמיות -שוות

בצירוף אישור ממנהל בית הספר שבו יצוינו , בהוראה במחוז עבודתו
  .המקצועות שהוא מלמד והיקף משרתו

  

  מורה המועסק בחינוך היסודי המוכר שאינו רשמי   5.2

-המורה יפנה באמצעות הבעלות בבקשה לקביעת דרגת שכר שוות  -
 ודוקטור ישירות לגף כוח אדם .B.A. ,M.Aערך לדרגות האקדמיות 

בצירוף , בהוראה באגף הבכיר לחינוך  מוכר שאינו רשמי בירושלים
קצועות שהוא  מלמד  והיקף אישור ממנהל בית הספר ובו יצוינו המ

  .משרתו

מורה המבקש ניקוד בגין פרסום ספרים או מאמרים  תורניים יפנה   -
ישירות לגף כוח אדם בהוראה באגף הבכיר לחינוך מוכר שאינו רשמי 

הבקשות יובאו בפני הוועדה  .  להלן5.5-בירושלים בצירוף המצוין ב
גף הבכיר לכוח להערכת השכלה תורנית בגף לדירוג  ולהסמכה שבא

  . אדם בהוראה במשרד החינוך בירושלים

  

 במערכת הביניים-יסודי ובכלל זה חטיבת-בחינוך העלמורה המועסק     5.3
בבקשה לקבוע דרגת  החינוך המוכר שאינו רשמי יפנה באמצעות הבעלות

 ישירות לגף לכוח אדם .M.A- ו B.Aערך לדרגות האקדמיות-שכר שוות
 בצירוף אישור ממנהל בית הספר שיצוינו בו ,בהוראה במחוז עבודתו

  .המקצועות שהוא מלמד והיקף משרתו

  

, החינוך הרשמי והחינוך המוכר שאינו רשמימורה המועסק במערכת     5.4
ערך לדרגה - המבקש לקבוע דרגת שכר שוות,ב"י- א"ובכלל זה כיתות י

וח האקדמית דוקטור יפנה ישירות לגף לדירוג ולהסמכה באגף הבכיר לכ
בצירוף אישור ממנהל בית הספר שיצוינו בו , אדם בהוראה בירושלים

  . המקצועות שהוא מלמד והיקף משרתו
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, במערכת החינוך הרשמי והחינוך המוכר שאינו רשמימורה המועסק     5.5
 המבקש ניקוד בגין פרסום ספרים או מאמרים ,ב"י- א"ובכלל זה כיתות י

ולהסמכה באגף הבכיר לכוח אדם יפנה ישירות לגף לדירוג , תורניים
בצירוף בקשה לאישור ניקוד לשם קביעת דרגת שכר , בהוראה בירושלים

יש לצרף את כל . אקוויוולנטית בעד פרסומים שדוגמתו מצורפת בנספח
ובכלל זה אישור המפרט , האישורים והפרסומים הרלוונטיים, המסמכים

וועדה תועבר החלטת ה. את מקצועות ההוראה שלו ואת היקף משרתו
  .   לבעלות  ולגף כוח אדם בהוראה במחוז עבודתו של המורה/למורה

  
  . מורה יהיה רשאי לשנות את הרכב הניקוד פעם אחת בלבד:הערה
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  נספחים  .6
בקשה לאישור ניקוד לשם קביעת דרגת שכר אקוויוולנטית   נספח א

  בעד פרסומים
  

  _______________: תאריך 
  לכבוד

  משרד  החינוך
  ף הבכיר לכוח אדם בהוראההאג

  הוועדה להערכת השכלה תורנית
  גף דירוג והסמכה

  91911ירושלים  
ך אבקשכם לאשר לי נקודות לקביעת דרגת שכר "תנ/מחשבת ישראל/פה-כמורה לתורה שבעל

  :אקדמית אקוויוולנטית על סמך הפרסומים כמפורטים להלן
  

  מגיש הבקשה
  

:   מספר תעודת הזהות______________  : יהשם הפרט____________    : שם המשפחה
                _______________________  

  
  _______________:היישוב_______:ד"ת 'מס_______:'מס_____________:מעןה

  __________:המיקוד
  

  ________________:הטלפון הנייד' מס____________________:מספר הטלפון בבית
  

  __________        _____: חתימת הפונה
  

  :ת בית הספר שבו אתה מועסק/למילוי מנהל
  

  ____________:ביישוב_______________:ל מלמד בבית הספר"אני מאשר כי המורה הנ
  

  ________________:בהיקף משרה_____________:במקצוע ההוראה
  

  _____________:חותמת בית הספר_____________:חתימה____________:שם מנהל בית הספר
  

  הגשת ספר
  .המאפשר את בדיקתו במחשב"  וורד"יש לצרף לספר דיסק בקובץ 

 עותקים  ופירוט מלא 250 -נא לצרף חשבונית מס מקורית שבה יהיה פירוט על הדפסת הספר לפחות ב
  . ל שם הספר ומחברו"של שם המו

  
 ניקוד שם ההוצאה לאור תאריך הפרסום שם הספר
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  הגשת מאמר
  ".וורד"יש לצרף למאמר דיסק בקובץ 

  
  

שמות העורך וחברי  תאריך הפרסום שם המאמר
 וועדת המערכת

  זמני הופעת
 הביטאון

+קהל היעד  
 רשימת תפוצה

 ניקוד

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
  
  
  

  ____________________________________________________________:החלטת הוועדה
                           

________________________________________________________________________  
  
  

  :חתימות
_________  _________  _________  _________   _________  __________   __________  

                  חבר                  חבר                    חבר                  חברר הוועדה             חבר                        חבר    "יו
  
  

                                                                             ____________:תאריך הוועדה
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  הצהרות לצורך קבלת ניקוד עבור שנות לימוד בישיבה  נספח ב

  
  מדינת ישראל
  משרד החינוך

  תיאום ובקרה, ב"מינהל כא
  אדם בהוראה-אגף בכיר לכוח

  גף דירוג והסמכה

  

   ללא העסקה–בכולל /הצהרה על שנות לימוד בישיבה  .1

  _____________________בכולל /אני מצהיר בזאת כי בזמן לימודיי בישיבה

 לא עבדתי  בנוסף ללימודיי____________  עד שנת ____________ משנת 
  בכולל/בישיבה

  ________________:השם הפרטי ושם המשפחה

  _____________________:מספר תעודת הזהות

  

  _______________:חתימה

  _______________:תאריך

  
  בכולל/הצהרה על מספר שעות העבודה בזמן הלימודים בישיבה  .2

  ____________________בכולל /אני מצהיר בזאת כי בזמן לימודיי בישיבה

  _____________כ "הועסקתי בסה_________ עד שנת __________ משנת 

  שעות שבועיות

  _________________בכולל /בנוסף  ללימודיי בישיבה

  ____________________:השם הפרטי ושם המשפחה

  _________________________:מספר תעודת הזהות

  

  _______________       :חתימה

  _______________:תאריך

 



              äôìçä –  46–8.5                       òá÷ úåàøåä  
  

               îò '20êåúî  21 íéãåîò         ëðî øæåç"âò ì/1)à( ,è'òùúä ìåìàá "á, 27á èñåâåà 2012 
 
 

    
  
  

70

 טופס בקשה לדירוג אקוויוולנטי  נספח ג
  )ל"למשלוח רק באמצעות הדואר ולא בפקס או בדוא(

  מדינת ישראל
  משרד החינוך

  תיאום ובקרה, ב"מינהל כא
  אדם בהוראה-אגף בכיר לכוח

  גף דירוג והסמכה

  לכבוד

  ______________: ב במחוז"גף כא

  _____________________: מטה

לשנת  ______- דבר זכאותי לדרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמיתאודה על בדיקתכם ב

  ._____________ הלימודים

  

  :ב האישורים האלה"מצ

אישור העסקה תקף להיום עם  חתימה וחותמת של מנהל המוסד ובו פירוט מקצוע   *

  )חובה לצרף(ההוראה והיקפי משרה 

  ובו –  חתימה וחותמת – חתומים על ידי ראש הישיבה, אישור לימודים מישיבה גבוהה  *

   אישור מקורי–יצוינו שנות הלימוד והיקפי השעות 

מושב או מועצה מקומית או מועצה אזורית  חתומה על ידי הרב  , תעודת כושר לרב שכונה  *

   מקורית או נאמנה למקור–הראשי לישראל

או  מקורית –תעודת כתב הסמכה לרב עיר חתומה על ידי הרבנים הראשיים לישראל   *

  חתומה כנאמנה למקור

מקורי " יורה"-"יורה  "–כתב הסמכה לרבנות חתום על ידי הרבנים הראשיים לישראל    *

  או חתום כנאמן למקור

תעודת השכלה תורנית  גבוהה המונפקת על ידי הרבנות הראשית לישראל באופן שהוסכם   * 

  למקורמקורית או חתומה כנאמנה , בין הרבנות הראשית לבין משרד החינוך

מקורית או חתומה , תעודת כושר דיינות החתומה על ידי הרבנים הראשיים לישראל  *

  כנאמנה למקור

  תעודת מורה מוסמך להוראת מקצועות הקודש בחינוך היסודי על סמך בחינות מילואים  *

למעט רישיון שניתן על סמך ותק , רישיון להוראת מקצועות הקודש/רישיון הוראה קבוע  *

  בבחינותללא עמידה 
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שנתי או תעודת הוראה ממוסד להשכלה גבוהה או תעודת -תעודת הוראה של סמינר דו  * 

מורה מוסמך בכיר להכשרת עובדי הוראה בארץ או תעודת דרגת שכר של מורה מוסמך 

  בכיר להוראת מקצועות הקודש

  .תעודת מורה מוסמך בכיר במקצועות הקודש מהמכללה להכשרת עובדי הוראה בארץ *

   ממכללה אקדמית לחינוך בארץ במקצועות הקודש .B.E.dתעודת  * 

   ממכללה אקדמית לחינוך בארץ במקצועות הקודש.M.Edתעודת   *

י ותוספות במסכת אחת המונפק על ידי " דפי גמרא עם רש50אישור על בחינה בכתב על   * 

  המכונים המוכרים על ידי משרד החינוך

ך המוכרת על "ע ולתנ" לבנים להכשרת מורים לתושבתעודת בוגר מכללה תורנית  גבוהה * 

  ך ועל ידי הגף להכשרת מורים במשרד החינוך"ידי הפיקוח להוראת תנ

  .טופס ניקוד על פרסום  מאמר או ספר תורני ממשרד החינוך בלבד  * 

  
  .*תצלומי התעודות יש לאמת  כנדרש כהעתקים נאמנים למקור/את העתקי

  
  _______________________________:השם הפרטי ושם המשפחה

  
  _______________:הטלפון הנייד' מס____________ : מספר הזהות

  
  ______________________:תאריך_________________ :חתימה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ס כנאמן למקור"ת ביה/י מנהל "חתום ע: נאמן למקור  *
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