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כ"ד ניסן תשע"ו
מס' סימוכין15409225 :

לכבוד
מנהלי בתי הספר היסודיים
מפקחים כוללים בבתי הספר היסודיים
מנהלי מחלקות חינוך
שלום רב,
הנדון :המשך יישום התכנית לצמצום מספר תלמידים בחינוך היסודי  -תשע"ז
במהלך שנת תשע"ז משרד החינוך ימשיך בתכנית לצמצום מספר תלמידים בכיתה .התקצוב עבור שכבת א'
העולה לב' יימשך כפי שהיה בשנת תשע"ו .התקצוב עבור שכבת א' של שנת תשע"ז יתקיים גם הוא עפ"י החלוקה
הדיפרנציאלית.
החלוקה הדיפרנציאלית בשכבות א' ו ב' יהיה בהתאם למספר התלמידים בשכבה על פי מדד גודל כיתה כדלקמן:
מדד גודל כיתה  32 :9-10תלמידים בכיתה
מדד גודל כיתה  33 :8תלמידים בכיתה
מדד גודל כיתה  34 :1-7תלמידים בכיתה
פתיחת כיתה מותנה במינימום של  20תלמידים בכיתה .מכאן ,שבמקרים בהם צפויה כיתה אחת בשכבת א' או ב'
במוסד ,פתיחת כיתה נוספת תתאפשר רק עם רישום של  40תלמידים ומעלה .בכיתות בודדות בשכבה ,במקרים
בהם מספר התלמידים גבוה ממספר תלמידים בכיתה נורמטיבית ,יקבל המוסד תוספת שעות לתקן בית הספר
עבור כל תלמיד (כפי שקיים ביתר השכבות).
לגבי כיתות ג'-ו' ,במקרים חריגים שתקן הכיתות השתנה בעקבות ירידה במספר התלמידים ויש צורך באיחוד
כיתות ,יינתן מענה מקומי באמצעות המחוז.
גם בשנה"ל תשע"ז הפתרונות הפיסיים שיינתנו לפתיחת כיתות נוספות יהיה בסדר קדימות כמפורט:
א .שימוש במרחבי כיתות קיימים ושימוש בכיתות עזר/ספח וכו'.
ב .סגירת חללים ומרחבים קיימים והתאמתם לכיתות לימוד (הרשות תעביר אומדנים ותוכניות לנושא דרך
המתכננים הרשותיים במינהל הפיתוח).
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ג .תוספת יבילים לכתות אם בלבד – הרשויות יגישו בקשות והצרכים ייבדקו בהתאם.
בינוי ותוספת כיתות חדשות מתוכננות במסגרת הערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ח.
במאות בתי ספר וגני ילדים יצטרפו סטודנטים להוראה ,הנמצאים לקראת סיום הכשרתם ,כמורים נוספים
במסגרת תכנית "אקדמיה  -כיתה" .התכנית משלבת בהדרגה בכיתה סטודנט לצד מורה ותיק בפעילויות הוראה
ולמידה .שיתוף הפעולה בין בית הספר והמוסד האקדמי מאפשר פיתוח מקצועי של כלל מורי בית הספר על-ידי
המוסד האקדמי .מנהלי בתי הספר שנבחרו לתכנית זו ,יסייעו ביצירת שיתופי הפעולה ובקליטת הסטודנטים לצד
הנחיית המורים הוותיקים המשתתפים בתכנית.
מפקחי בתיה"ס ,צוותי התקן במחוזות ,מנהלי מחלקות החינוך ברשויות ,מינהל עובדי הוראה ,מינהל פיתוח
והאגף לחינוך יסודי ,יעמדו לצדכם לשאלות השונות.
בברכת הצלחה,

אריאל לוי

העתק:
גב' מיכל כהן ,מנכ"לית משרד החינוך
מר יוסי וסרמן ,מזכ"ל הסתדרות המורים
מר אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד מנהלי אגפי חינוך ברשויות המקומיות
גב' מיכל מנקס ,ראש מינהל חינוך וחברה במרכז השלטון המקומי
מר משה שגיא ,סמנכ"ל ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים
מר איל רם ,סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה
מר תמיר בן משה ,מנהל מינהל הפיתוח
הנהלת משרד החינוך
מנהלי המחוזות
גב' אתי סאסי ,מנהלת אגף א' חינוך יסודי ,מינהל פדגוגי
מר מני מזרחי ,מנהל אגף א' אמח"י ,מינהל פדגוגי
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