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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

המנכ"ל מחייבות את המנהלים ואת המורים, ועליהם לנהוג 

  לפיהן.

וברת זו מרכזת לנוחותכם את ההוראות שהתפרסמו בחודש ח

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 

בהוראות ממועד פרסום החוברת. יש לפעול בהתאם להנחיות 

 נות ביותר בכל נושא.המעודכ
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  ארגון ומינהל  .3

 טכנולוגיית המידע ומחשוב  3.6

שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי       3.6-10
  השלכות בריאותיות ובטיחותיות -הספר 

  
נכללת בפרסום זה. אפשר למצוא את הגרסה המבוטלת  אינהולכן  ,בוטלה הוראה זו

בחוברת  3.6-11קפה בחוברת זו בסעיף ואת הגרסה הת במאגר חוזרי המנכ"ל באוח
   .(ג)10הוראות הקבע עג/
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 ארגון ומינהל  .3

  מינהל מוסדות חינוך  3.7

   יסודי-תקני סיוע טכני בחינוך העל   3.7-76

  מבוא

היקפי את יסודי ו-לעובדי סיוע בחינוך העל המחייביםהתקנים סעיף זה מפרט את 
 בתקני סיוע טכני בכל אחת שיש להקצות לבעלי התפקידים הקשורים המשרות

. סעיף זה מחליף את דרישות התפקידיםאת יסודי וכן -מחטיבות הגיל בחינוך העל
  את התקנים המפורטים להלן. חובה לאיישבנושא כדי להדגיש שיש  3.7-46סעיף 

  
  .2013במאי  1-החל מהתוקף: 

  יסודיים.-בתי הספר העלהתחולה: 

  החלפה.הסטטוס: 

ספר, המפמ"רים למדעים ולטכנולוגיה, המפקחים, מנהלי מנהלי בתי ה התפוצה:
  המחוזות ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות. 

  
  חוזרים קודמים באותו נושא

תיקון לסעיף         –יסודי -(א), "תקני סיוע בחינוך העל8בחוזר סד/ 3.7-46סעיף  -
 מבוטל –(א)" 1בחוזר הוראות הקבע סד/ 3.7-36

 –יסודי" -(א), "תקני סיוע טכני בחינוך העל1זר הוראות הקבע סד/בחו 3.7-36סעיף  -
 .מבוטל

  
  הגורם האחראי

  האגף לארגון הלימודיםשם היחידה: 

  מנהל האגףבעל התפקיד: 

  02-5602931מס' הטלפון: 

  talyko@education.gov.ilכתובת הדוא"ל: 

mailto:talyko@education.gov.il
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  םתוכן הענייני

 תקני הסיוע  .1

  .תיאור התפקידים ודרישותיהם  .2

  

  

  תקני הסיוע  .1

  תקני סיוע לכיתה בחטיבת הביניים, בחינוך העיוני ובחטיבה העליונה  1.1

  
היקף המשרה לכיתה מתוך  התחום

 כלל הכיתות בביה"ס

טכנאי מעבדה ללימודי מדעים 
  (לבורנט)

  ספרי-מתאם מחשוב בית

ציוד  קולי (כולל-מפעיל ציוד אור
 דיגיטלי מודרני)

0.15  

0.05  

0.06 

 

  תקני סיוע לכיתה בחינוך הטכנולוגי בחטיבה העליונה   1.2

 ההיקף התחום

טכנאי מעבדה ללימודי מדעים /מדע 
  )לבורנט(וטכנולוגיה 

  טכנאי מעבדות וסדנאות טכנולוגיות

ספרי ומפעיל -מתאם מחשוב בית
 קולי-ציוד אור

0.1  

  

0.1  

0.05  

  

  ות ההעסקהאחרי    1.3

/מדע ללימודי מדעיםהאחריות על העסקתם של טכנאי מעבדה 
טכנאי מעבדות וסדנאות ויסודי -בחינוך העלוטכנולוגיה (לבורנט) 

ל של הרשות המקומית או שהיא  ספרי-מתאם מחשוב ביתו טכנולוגיות
  הבעלות של בית הספר. 
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  תיאור התפקידים ודרישותיהם  . 2

- בחינוך העל/מדע וטכנולוגיה (לבורנט) מדעיםטכנאי מעבדה ללימודי   1.1
  יסודי 

  תיאור התפקיד   א.

הכנת ציוד, כלים וחומרים לביצוע ניסויים על ידי   )1
  התלמידים

בשעת (בהתאם להנחיות המורה) עזרה למורה ולתלמידים   )2
  ביצוע ניסויים במעבדה

 פרויקטים ובביצועם באופן סיוע למורה ולתלמידים בתכנון  )3
 או בקבוצות (כולל הדרכת תלמידים בכל הנוגע יחידני

ביצוע ל יםהנדרשובשיטות עבודה  מכשורציוד, בבלשימוש 
 מחוץ להם, כגון  שיעורי המעבדה או ניסויים ותצפיות בזמן

, ביודעעבודות חקר מדעי ופרויקטים בחט"ב, ביוחקר, 
  )מעבדת חקר בכימיה, אקוטופ, ביוטק בביוטכנולוגיה

לתלמידים בשימוש במחשבים בלימודי סיוע למורה ו  )4
, ובכלל זה סיוע בכל ציוד המתחבר במעבדות המדעים

  למחשב כגון חיישנים

במכשירים כגון  סיוע למורה ולתלמידים בשימוש  )5
ואוגר נתונים מטר -peספקטרופוטומטר, מיקרוסקופ, 

   (דאטה לוגר)

נוכחות במעבדה יחד עם מורה הכיתה בזמן שהתלמידים   )6
 ם ניסויים.מבצעי

על פי הנחיות מרכז בדיקת ניסויים חדשים וביצועם   )7
  המקצוע

 סיוע למורה בהפקת דפי עבודה וחומר נלווה לשיעורים  )8
 במעבדות 

חומרים הכלים והציוד, מלאי ה ניהול ממוחשב של הזמנת  )9
   /המדע והטכנולוגיההמדעים  למעבדות

מוין על פי ספרי מ-ניהול ממוחשב של מאגר ניסויים בית  )10
  הנושאים ושכבת הגיל

על  שמירה על תקינות הציוד והחומרים שבמעבדות ופיקוח  )11
בהתאם להוראות חוזר הבטיחות  תחזוקתםאחסנתם ועל 

  החינוך של משרד
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איתור מכשור מתקדם היכול לשפר ולייעל את שיטות   )12
שדרוג ציוד קיים או  ;העבודה של התלמידים וצוות המדעים

זמנת ציוד חדש, התנסות בו והתאמתו לניסויים החלפתו, ה
כל אלה על פי הנחיות של מרכז  –במעבדת בית הספר 

  המקצוע

  אחזקת חומר חי במעבדה וטיפול בו   )13

 הכנת אוספים והחזקתם, ארגון והפקה של תערוכות  )14
  הקשורות במקצוע במעבדות ובסביבתן 

, מצלמת מקרן קולי (כגון טלוויזיה,-הכנת פריטי ציוד אור  )15
, מצלמה דיגיטלית, מחשב מורה ומקרן, לוח מיקרוסקופ

ציוד חדשני רלוונטי) לכל ו חכם וחיבור לרשת אינטרנט
על פי בקשת המורה והתקנתם ארגונם , לשיעורים במעבדות

  .סיוע בהפעלתםו

החינוך  כל אלה תוך הקפדה על אמצעי הבטיחות והוראות משרד
חומרים שונים, ובכלל  לעבודה עםהנוגעות לעבודה במעבדה, וכן 

  .זה עם חומר חי

  

   תפקידהדרישות   ב.

תעודת טכנאי או  או תואר אקדמי בתחום המדעיםהשכלה:   )1
, הביוטכנולוגיה, הפיזיקה, הנדסאי בתחומי הביולוגיה

  אליהם קשוריםה כימיה או בתחומי מדעה

שליטה בהפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים הקיימים   )2
ות המדעים/המדע והטכנולוגיה בבתי הספר ושליטה במעבד

  בהפעלת מחשב ובשימוש בתוכנות "אופיס" ובאינטרנט 

בהיקף  קורסהשלמת  –אם לא הוכשר לעבודה בבית ספר   )3
נושא בטיחות בעל ידי משרד החינוך, מוכר שעות,  60של 

וסיוע טכני לפעילות במעבדת בית הספר ודרכי הפעלתו של 
  ציוד מעבדה.

  

   טכנאי מעבדות וסדנאות טכנולוגיות    2.2

  תיאור התפקיד   א.  

הכנת ציוד, כלים וחומרים לביצוע ניסויים, תרגילים   )  1
  על ידי התלמידים במעבדות ובסדנאות  ועבודות
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 הכנת המעבדות והסדנאות למגוון שיעורי הטכנולוגיה  )  2
  הנהוגים בחינוך הטכנולוגי 

  סיוע למורה בהכנת הדגמות ובהפעלתן   )  3

 סיוע למורה בהדרכת תלמידים ובליווים בביצוע הפעילויות  )  4
במהלך העבודה במעבדות ובסדנאות הטכנולוגיות, ובכלל זה 

  בשימוש בציוד ובמחשבים 

 סיוע למורה בהכנת הנחיות ונהלים לביצוע פעילויות  )  5
 קפדה עלהוראות השימוש, וכן ה תלמידים תוך הבלטת

  גישות שוטפת אליהםנ

 ניהול ממוחשב של הזמנת ציוד, כלים וחומרים למעבדות  ) 6
 ולסדנאות, וכן שמירת תקינותם ותחזוקתם בהתאם

  להוראות התחזוקה הרלוונטיות 

 סיוע בעדכון דינמי של הציוד הטכנולוגי, ובכלל זה שדרוג  )  7
  ציוד קיים או החלפת ציוד 

 ידים בתכנון ובביצוע של פרויקטיםסיוע למורה ולתלמ  )  8
  ועבודות, וכן באחסון התוצרים 

  בדיקת הפעלות ותרגילים חדשים וביצועם   )  9

סיוע למורה בהפקת דפי עבודה וחומר נלווה לשיעורים   ) 10
  במעבדות ובסדנאות. 

משרד  כל אלה תוך הקפדה על אמצעי הבטיחות ועל הוראות
לעבודה עם ציוד, ועם  בסדנה, החינוך הנוגעות לעבודה במעבדה או

מכונות, מכשירים וכלים, וכן  ציוד טכנולוגי בפרט, ובכלל זה
  כולל חומרים מסוכנים.  לעבודה עם חומרים שונים,

  

  התפקידת דרישו  ב.

תעודת טכנאי או תואר אקדמי בתחום המדעים או השכלה:   )1
הטכנולוגיה הנלמדים בחינוך  הנדסאי באחד מתחומי

  הטכנולוגי 

  ניסיון של שנה אחת בתחום לפחות   )2

  שעות לפחות. 80השלמת קורס מוכר בתחום, בהיקף של   )3
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  ספרי -מתאם מחשוב בית    2.3

   תיאור התפקיד  א.  

  עזרה למורים והדרכתם בשילוב שימושי תקשוב בעבודתם   )1

 סיוע בהפעלה שוטפת של תוכנות, לומדות וקישוריות  )2
  קטרוני, חיפוש מידע וכו')לאינטרנט (גלישה, דואר אל

 סיוע למורים ולתלמידים בהטמעת השימוש בציוד התקשוב  )3
 במעבדות המחשבים, בכיתות ובמרחבי הלימוד האחרים

  בבית הספר 

 ם לפעילותנהכנת מעבדות המחשבים וציוד התקשוב וארגו  )4
  שוטפת של מורים ותלמידים

מוש אחריות על שילוב שירותי רשת האינטרנט ועל השי  )5
  וכן על תחזוקת אתר בית הספר (אם הוא קיים)  בהם,

 יצירת קשר ותיאום בין גורמי בית הספר וסביבתו לבין  )6
מנחים ורכזי אשכול המופעלים על ידי המינהל למדע 

 ולטכנולוגיה

התקנת תוכנות ייעודיות שהפעלתן נדרשת במעבדות בית   )7
  הספר (להפעלת אוגרי נתונים, לומדות ועוד)

הוראה בסביבה לספרית ללמידה ו-יוע בהיערכות ביתס  )8
ות מתוקשבת וכן בהיערכות לקיומן של בחינות מתוקשב

  (כולל בחינות בגרות מתוקשבות)

סיוע בהטמעת מערכות מקוונות להוראה וללמידה ותמיכה   )  9
 במהלך שיעורים מקוונים

התאמת מערכות המחשוב בבית הספר להגנה מפני איומי    )10
  פנימיים וחיצוניים.סייבר 

  

   תפקידהדרישות   ב.

הנדסאי מחשבים או בוגר או  טכנאי מחשביםהשכלה:   )1
  מובילי מחשוב קורס רכזי מחשוב או

  ניסיון של שנה אחת לפחות בתחום.  )2
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ליה לאופרעריכה לשונית: ד  
  ברגר נעמהו , טל איתיהפקה: שרה גמליאלהת ומרכז

 עיצוב: סטודיו "שחר שושנה"
 הודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים

www.education.gov.il/mankal : כתובת המאגר הממוחשב של חוזרי המנכ"ל  
 

 


