 11אוגוסט9119 ,
כ"ז אב ,תשע"ב

סמל בי"ס981169 :

תכנית תגבור לימודי ,הקבצות וקבוצות למידה קטנות
(שנת הלימודים תשע"ג)

להלן תוספת שעות לימוד בהקבצות וקבוצות ,בחלוקה לשכבות גיל:
א) חטיבת הביניים
לפי תקני משרד החינוך בשכבת ז' יש  4כיתות תקניות ,בשכבת ח' –  4כיתות תקניות ,בשכבת ט'
–  1כיתות תקניות .בנוסף בכל שכבה יש  1כיתה תקנית של חינוך מיוחד.
שכבת ז' 5 :כיתות אם תקניות רגילות (כולל כיתה חינוך מיוחד)
 4ש"ש – אנגלית ( 8קבוצות לפי רמות)
 2ש"ש – חינוך גופני ( 8קבוצות)
 5ש"ש – מתימטיקה ( 8קבוצות)
 2ש"ש  -חוגי אומנות ( 8קבוצות)
 4ש"ש – מדעים (קבוצה  8מעל הקצבת משה"ח)
 2ש"ש – שפת אם (קבוצה  8מעל הקצבת משה"ח)
שכבת ח' 5( :כיתות אם תקניות רגילות (כולל חינוך מיוחד)
 4ש"ש – אנגלית ( 8קבוצות)
 2ש"ש – חינוך גופני ( 8קבוצות)
 2ש"ש  -אומנויות ( 8קבוצות)
 5ש"ש – מדעים (קבוצה  8מעל הקצבת משה"ח)
 2ש"ש – שפת אם (קבוצה  8מעל הקצבת משה"ח)
שכבת ט' 4( :כיתות אם תקניות רגילות (כולל חינוך מיוחד)
 4ש"ש – אנגלית ( 1קבוצות)
 2ש"ש  -אומנויות ( 1קבוצות)
 3ש"ש – ביולוגיה (חלוקת שלוש כיתות אם ל 4-קבוצות)
סה"כ תגבור שעות בחטה"ב 43 :ש"ש

ב) חטיבה עליונה
שכבת י' 4( :כיתות במסלול מוגבר;  1כיתה מב"ר;  1כיתה חנ"מ)
 5ש"ש  -מתימטיקה ( 1קבוצות מתוך ארבע כיתות אם בחינוך הרגיל)
 4ש"ש  -תגבור לימודי מתימטיקה.
 8ש"ש  -אנגלית ( 7קבוצות –  1כיתות אם)
 2ש"ש חינוך גופני ( 8קבוצות  1 -כיתות אם)
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מקצועות בחירה מורחבים*:
 8ש"ש  -לאשכול  :1ל 4-כיתות אם פתחנו  8מסלולים של מקצועות בחירה ( 4ש"ש למקצוע
מורחב).
 8ש"ש  -אשכול  :2ל 4 -כיתות אם נפתחו  8מסלולים של מקצועות בחירה ( 4ש"ש למקצוע).
 13ש"ש -.תגבור מקצועות מורחבים  -אומנות ,תקשורת ,חנ"ג ,תיאטרון ,מדעי הרפואה.
הסבר:
א) תוספת של ש"ש למקצועות בהם יש פיצול ללימודים עיוניים ולימודים מעשיים .תוספות אלו
תורמות גם הן לגידול בגמולי בגרות בשנים בהן מגישים לבחינות הבגרות.
ב) בנוסף ,התלמידים בכיתות המוגברות לומדים  9מקצועות בחירה ,בעוד שמשה"ח מתקצב
רק מקצוע אחד – לא הובא פירוט שעות נוספות.
שכבת י"א 3( :כיתות במסלול מוגבר;  1כיתה מב"ר;  1כיתה חנ"מ)
 8ש"ש  -אנגלית (ל 4-כיתות אם נפתחות  8הקבצות באנגלית).
 8ש"ש  -מתימטיקה ( 1כיתות אם  1 -הקבצות במתימטיקה  4ש"ש )
 4ש"ש – תגבור לימודי מתימטיקה.
מקצועות בחירה מורחבים*:
 11ש"ש  -אשכול  : 1ל 1-כיתות אם נפתחים  1מסלולי למידה (לפי  1ש"ש למסלול).
 21ש"ש  -אשכול  :2ל 4 -כיתות אם נפתחים  8מקצועות בחירה ( 1ש"ש).
 2ש"ש  -תגבור פיצול מקצועות מורחבים (אומנות ,תקשורת):
א) בנוסף ,התלמידים בכיתות המוגברות לומדים  9מקצועות בחירה ,בעוד שמשה"ח מתקצב
רק מקצוע אחד – לא הובא פירוט שעות נוספות.

שכבת י"ב 2( :כיתות במסלול מוגבר;  1כיתה מב"ר;  1כיתה חנ"מ)
 4ש"ש  -אנגלית (ל 1-כיתות אם נפתחות  4הקבצות באנגלית 4 Xש"ש)).
 4ש"ש  -מתימטיקה (ל 1-כיתות אם נפתחות  4הקבצות במתמטיקה)
 3ש"ש – תגבור לימודי מתימטיקה 1 :יח'1-ש"ש;  4יח'  1ש"ש;  1יח' 1-ש"ש.
מקצועות בחירה מורחבים*:
 3ש"ש  -אשכול  :1ל 9-כיתות אם נפתחים  1מסלולי למידה.
 12ש"ש  -אשכול  :2ל 1 -כיתות אם נפתחים  7מקצועות בחירה ( 8ש"ש) .תוספת:
 2ש"ש  -תוספת ש"ש לפיצול מורים בביולוגיה ותקשורת (ביו-חקר ,מעבדה  +גמולים)
כללי בחטיבה עליונה:
תוספת :כ 35 -ש"ש  -לגמולי בגרות עבור תוספת מקצועות בחירה מורחבים ,ופיצול קבוצות
( 1.1ש"ש גמול למקצוע מורחב  1יח"ל).
תוספת :כ 11 -ש"ש  -תוספת ש"ש גמולי בגרות להקבצות נוספות באנגלית ומתימטיקה..
תוספת 6 :ש"ש  -להפקות תיאטרון.
* לא נלקחו בחשבון ש"ש – למימון מקצועות מוזיקה ומחול.
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