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להלן מידע על חשיבות , "לימודים בשעת אפס במערכת החינוך"לקראת דיון בוועדה לזכויות הילד בנושא 

פרטים על יישום , הוראות משרד החינוך בדבר קיום לימודים בשעת אפס, השינה לילדים ולבני נוער

  .אפס על ערנות התלמידיםהספר ומחקרים על השפעת הלימודים בשעת -הוראות אלו בבתי

   שינה אצל ילדים ובני נוער–רקע  .1

מספר השעות שילדים ובני נוער זקוקים .  שעות שינה בכל לילה9-מחקרים מעידים שמתבגרים זקוקים לכ

בגיל הילדות בדרך כלל ההורים קובעים את , עם זאת. 17 עד גיל 10לו איננו משתנה שינוי של ממש מגיל 

שינויים בשעון הביולוגי .  ההתבגרות בני הנוער קובעים בעצמם מתי ילכו לישוןואילו עם, שעת השינה

מביאים לכך שמתבגרים הולכים לישון בשעות , וכן השפעות חברתיות ופסיכולוגיות, בגיל ההתבגרות

, ואילו שעת הקימה בבוקר בימי השבוע נשארת קבועה בשל גורמים חיצוניים, מאוחרות יותר ויותר

מספר שעות השינה של בני נוער בשנים אלו הולך , כך. הספר-ת ההתחלה של הלימודים בבית שע–ובעיקר 

 פחות מאשר במרבית – שעות בלילות באמצע השבוע 7.5-הברית מתבגרים ישנים כ- בארצות. ויורד

 בישראל נמצא שמתבגרים בישראל 15- ו14 במחקר שנערך באחרונה בקרב בני נוער בני 1.מדינות אירופה

  2. שעות בממוצע בלילות אמצע השבוע7.22 –הברית ובסין -ם עוד פחות ממתבגרים בארצותישני

בזיכרון , ובהם ירידה בריכוז, מספר לא מספק של שעות שינה עלול לגרום למגוון של הפרעות וקשיים

ר חוס, נוסף על כך. ירידה במצב הרוח וירידה בשליטה העצמית, אטיות תגובה, וביכולת למלא משימות

נמצא קשר בין ,  כמו כן3.אלכוהול וסיגריות, שינה עלול לגרור שימוש בחומרים ממריצים דוגמת קפאין

4.יתר בקרב ילדים-שעות שינה מעטות לבין סיכון מוגבר להשמנת

ובהם שעות רבות של צפייה בטלוויזיה , גורמים רבים משפיעים על משך השינה של מתבגרים ועל איכותה

במחקר שנערך בישראל ופורסם . הספר- נט ותחילה מוקדמת של יום הלימודים בביתושל גלישה באינטר

 נמצא כי תלמידים שהחלו את לימודיהם בשעה מוקדמת בבוקר דיווחו על עייפות רבה יותר 1998-ב

על איחורים רבים יותר לעומת תלמידים שהחלו את לימודיהם בשעה מאוחרת ועל , במהלך השבוע

תלמידים שהתחילו ללמוד מוקדם דיווחו גם על מתחים קשים יותר . הספר- רדם בביתישנוניות ונטייה להי

 08:00הספר מתלמידים שהתחילו את לימודיהם בשעה -עם ההורים בשל קשיי יקיצה וקשיי ריכוז בבית

   5.בבוקר

ספר שדחו את שעת תחילת הלימודים נמצא כי בעקבות השינוי -במחקרים השוואתיים שנערכו בבתי

ובהם שיעור , נמצא כי לשינוי יש השפעה חיובית בכמה מדדים. דים ישנים יותר שעות בכל לילההתלמי

                                                 
1  Mary G. Graham (ed.), "Sleep Needs, Patterns and Difficulties of Adolescents: Summery of a Workshop", 

Forum on Adolescence, Board on Children, Youth and Families, National Research Council, Institute of 
Medicine, 2000, at: http://www.nap.edu/catalog/9941.html, last visit: December 10th, 2009.  

 

2 Tamar Shochat, Ofra Flint-Bretler and Orna Tzischinsky, "Sleep Patters, Electronic Media Exposure, and 
Daytime Sleep Related Behaviors among Israeli Adolescents", in print.  

3 Mary G. Graham (ed.), "Sleep Needs, Patterns and Difficulties of Adolescents: Summery of a Workshop", 
Forum on Adolescence, Board on Children, Youth and Families, National Research Council, Institute of 
Medicine, 2000, at: http://www.nap.edu/catalog/9941.html, last visit: December 10th, 2009. 

 

4 Julie C. Lumeng, Deepak Somashekar, Danielle Appuglies, Niko Kaciroti, Robert F. Corwyn and Robert H. 
Bradley, "Shorter Sleep Duration is Associated with Increased Risk for Being Overweight at Ages 9 to 12 
Years", Pediatrics 2007, 120.  

 

5 R. Epstein, N. Chillig and P. Lavie, "Starting Times of School – Effects on Daytime Functioning of Fifth-
grade Children in Israel", Sleep, vol. 21, no. 3, 1998.  
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 כמו כן נמצא כי 6

7.בעקבות השינוי פחת מספר המתבגרים המעורבים בתאונות דרכים

 בו השפעת הדחייה של תחילת הלימודים על תלמידים נמצא כי תלמידים במחקר שנערך בישראל ונבדקה

שהחלו את לימודיהם שעה מאוחר יותר ישנו יותר בלילה והשיגו תוצאות טובות יותר במבחנים הבודקים 

8.ריכוז ותשומת לב

לימודים בשעת אפס בישראל   9 .2

החל משנת הלימודים "יו שלפ, )א(2/ד"ל תשס" פרסם משרד החינוך את חוזר מנכ2003באוקטובר 

; בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, הספר היסודיים-יש לבטל את שעת האפס בבתי, ד"התשס

 לפי המינהל 10".8אין לקיים לימודים לפני השעה .  ואילך8המשמעות היא שהלימודים יחלו מהשעה 

קר לפי שיקול דעתו של מנהל  בבו08:00הפדגוגי במשרד החינוך ניתן אישור לקיים לימודים לפני השעה 

11.המחוז

ולפיו אין לקיים שיעורים בשעת אפס אם הדבר , 1998-חוזר קודם בדבר לימודים בשעת אפס פורסם ב

12.מחייב קווי הסעות נוספים או מיוחדים אלא באישור מנהל המחוז

י שיוכלו להתחיל דתיים ניתן היתר לקיים תפילה לפני שעות הלימודים כד-ספר ממלכתיים-יצוין כי לבתי

ולכן אין בזה , 08:00ספר אלו אינם מתחילים לפני השעה -השיעורים בבתי. 08:00את הלימודים בשעה 

  .ל"משום חריגה מהוראות חוזר מנכ

ובשנת , זמן קצר לאחר פרסומה, 2003מרכז המחקר והמידע של הכנסת בדק את יישום ההוראה בנובמבר 

 בעת הבדיקה השנייה 13.הספר יושמה ההחלטה- לא בכל בתיבעת הבדיקה הראשונה נמצא כי. 2006

14.נמצא כי מידת היישום של ההנחיה רבה

לצורך הכנת מסמך זה בדקנו את יישום ההוראות של משרד החינוך הן באמצעות גורמים מקצועיים בתוך 

לפי . תהספר והן בדיקה אקראית ברשויות המקומיו- משרד החינוך ומחוצה לו העוסקים בפיקוח על בתי

ספר במערכת - בתי4,059 מתוך .אך היישום אינו מלא, מידת היישום של ההנחיה רבהתוצאות הבדיקה 

. ע" בבוקר בשנת הלימודים תש08:00 בלבד ניתנו אישורים להתחיל בלימודים לפני השעה 14-ל, החינוך

.  בבוקר08:00 ספר מתקיימים לימודים לפני השעה- בתי70-ב, לפי בדיקת מועצת התלמידים הארצית

                                                 
6  Kyla Wahlstrom, "Changing Times: Findings from the First Longitudinal Study of Later High School Start 

Times", NASSP Bulletin, vol. 86, no. 633, December 2002.   
 

7  Fred Danner and Barbara Phillips, "Adolescent Sleep, School Start Times and Teen Motor Vehicle Crashes", 
Journal of Critical Sleep Medicine, vol. 4, no. 6, 2008.  

 

8 Dov Lufi, Orna Tzischinsky, and Stav Hadar, "Delaying School Start Time by One Hour: Effects on Attention 
Levels in Adolescents", in print.  

 

: כתיבה, , סמך קודם של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בהכנת מסמך זה נעזרתי במ תמונת מצב–לימודים בשעת אפס 9
.pdf.01549m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http: בקישור, 2006 ביולי 5, יובל וורגן

  .2003 באוקטובר 1, ד"בתשרי תשס' ה, )א(2/ד"ל תשס" חוזר מנכ10
  .2009 בדצמבר 10, מכתב, מנהלת המינהל הפדגוגי,  לאה רוזנברג11
. 1998 בדצמבר 1, ט"ב בכסלו תשנ"י, )א(4/ל נט" חוזר מנכ12
: בקישור, 2003 בנובמבר 25, אביטל אפל: כתיבה, לימודים בשעת אפס,  מרכז המחקר והמידע של הכנסת13

doc.00828m/docs/data/MMM/il.gov.knesset.www .
: בקישור, 2006 ביולי 5, יובל וורגן: כתיבה,  תמונת מצב–לימודים בשעת אפס ,  מרכז המחקר והמידע של הכנסת14

pdf.01549m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http.  
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  :להלן הנתונים שהתקבלו מן הגורמים הנוגעים בדבר

כי בשנת הלימודים הנוכחית אושרו מבדיקה שערכנו בלשכות של מנהלי מחוזות משרד החינוך עולה  •

  : ספר- בתי14- בבוקר ל08:00לימודים לפני השעה 

;ספר- בתי10 –בחינוך ההתיישבותי   15 - 

;ספר-  שלושה בתי–במחוז חיפה    16 -

;ספר אחד-  בית–במחוז בצפון  17  - 

18 .אביב ובמחוז ירושלים לא ניתנו אישורים-במחוז תל, במחוז המרכז

 תלונות בנושא לימודים 41ור במשרד החינוך התקבלו בשנים האחרונות באגף לפניות ותלונות הציב •

 : בשעת אפס

; תלונות15 – )2006/07(ז "תשסבשנת הלימודים  - 

  ; תלונות10 – )2007/08(ח "בשנת הלימודים תשס -

; תשע תלונות– )2008/09(ט "בשנת הלימודים תשס - 

. שבע תלונות–) 2009עד דצמבר (ע "בשנת הלימודים תש - 

לא התקבלו תלונות .  לחטיבות הביניים–ומקצתן , יסודי- רוב התלונות נוגעות לחינוך העל, האגףלפי 

19.נמצאו מוצדקות)  תלונות13( מהתלונות 30%-כ. על שעת אפס בחינוך היסודי

למועצות האזוריות יש קושי חמור ביישום , ל מרכז המועצות האזוריות"מנכ, לדברי מר ישראל נדיבי •

הן בשל אילוצים הקשורים , ל משרד החינוך בנושא לימודים בשעת אפס"זר מנכההוראות של חו

שפעמים רבות עובדים , הספר וממנו והן בשל שעות העבודה של ההורים-בהסעות התלמידים לבית

קשיים אלו הועלו בפני הנהלת משרד החינוך בעת . בחקלאות ויוצאים לעבודתם בשעת בוקר מוקדמת

 כי בשעת הצורך יאושר למועצות האזוריות להתחיל את יום הלימודים והוסכם, פרסום ההוראות

20 . בבוקר08:00לפני השעה 

- הספר את שעת תחילת הלימודים בבתי-מועצת התלמידים הארצית בדקה באמצעות נציגיה בבתי •

-ובהם בתי,  בבוקר08:00ספר בארץ הלימודים מתחילים לפני השעה - בתי70- ב, לפי בדיקתה. הספר

21 .מוצקין-חדרה וקריית, באר שבע: יםספר בער

                                                 
  .2009 בדצמבר 8, שיחת טלפון, לשכת מנהל המינהל לחינוך התיישבותי', לקוביץ' מירי אנג15
  .2009 בדצמבר 9, שיחת טלפון,  לשכת מנהל מחוז חיפה16
  . 2009 בדצמבר 8, שיחת טלפון, משרד החינוך, מחוז הצפון,  ברכה אוחיון17
. 2009 בדצמבר 9-  ו8, שיחות טלפון, אביב ומחוז ירושלים- מחוז תל, לשכות מנהלי מחוז המרכז 18
. 2009 בדצמבר 14, ל"דוא, משרד החינוך, מנהלת האגף לפניות ולתלונות הציבור, ד ריקי לוין" עו19
. 2009 בדצמבר 10, שיחת טלפון, ל מרכז המועצות האזוריות"מנכ,  ישראל נדיבי20
עד מועד הגשת המסמך לא נתקבלו . 2009 בדצמבר 15, שיחת טלפון, ראש מועצת התלמידים הארצית- יושבת, מן הדר שו21

.נתונים מלאים מן המועצה בעניין זה
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 מועצות אזוריות 59מתוך ( מועצות אזוריות 23- עיריות ול50-בבדיקה שערכנו נשלחו פניות לכ •

 המועצות האזוריות 17- בשבע מ.  מועצות אזוריות17- עיריות ומ10-התקבלו תשובות מ). קיימות

 08:00לפני השעה תקיימים לימודים  עיריות שהשיבו על הפנייה מ11-שהשיבו על הפנייה ובשלוש מ

, הערבה התיכונה, עמק יזרעאל, הגליל העליון, המועצות האזוריות אשכול: ספר-בבוקר בכמה בתי

הספר כל התלמידים -בחלק מבתי. גן- השרון ורמת-רמת, גזר ומשגב והערים חדרה, הנגב- שער

פי -על. ורק מקצת התלמידים באופן מזדמן –ובאחרים , מתחילים את לימודיהם בשעת אפס דרך קבע

מהגורמים להתחלת הלימודים לפני השעה .  בבוקר07:45- ל07:30הלימודים מתחילים בין , רוב

יש כמה סבבי הסעות המחייבים התחלת לימודים בחלק מן הכיתות בשעה מוקדמת :  בבוקר08:00

 . תגבור או שעות הוראה פרטניותשעות; תיאום עם פעילות לא פורמלית בשעות אחר הצהריים; יותר

ספר בעולם-שעת תחילת הלימודים בבתי. 2

בבדיקה שערכנו במדינות בעולם לא מצאנו חקיקה או הנחיות מינהליות המסדירות שעת תחילת 

ספר נקבעת ברמה -מן המידע שנאסף עולה כי שעת תחילת הלימודים בבתי. הספר-הלימודים בבתי

ערים ומחוזות באותה , ספר- תים קרובות יש הבדלים ניכרים בין בתיולע, ספרית- המקומית או הבית

לא התאפשר לנו לפנות אל המדינות לברר , מפאת הזמן המועט שעמד לרשותנו להכנת המסמך. מדינה

  .מהי שעת תחילת הלימודים המקובלת בהן

, דים ובני נוער ועוסקים במחזור השינה של יל90-בעקבות מחקרים שפורסמו במחצית השנייה של שנות ה

, הברית פעילות ציבורית שמטרתה לדחות את תחילת יום הלימודים-מתקיימת בעשור האחרון בארצות

22.ספר תיכוניים-בעיקר בבתי

ZZZ's to A's Bill ספר  -ולפיה בתי, הברית הצעת חוק המכונה - הוגשה לקונגרס בארצות1999בשנת 

ההצעה לא . י לצורך מימון העלויות הכרוכות בכךשידחו את תחילת יום הלימודים יקבלו מענק פדרל

ספר - הוגשה בקונטיקט הצעת חוק הקובעת כי הלימודים בבתי2009 בינואר 23.הועלתה להצבעה

24. בבוקר08:00תיכוניים לא יתחילו לפני השעה 

הספר התחילו הלימודים בין - מבתי50%-הברית בראשית העשור עולה כי כ- מנתונים שנאספו בארצות

הספר שינו או שקלו -חלק קטן מבתי. 08:55-  ל08:15 בין – 16%-וב, 07:30 לפני – 35%- ב, 08:15-  ל07:30

מהמחסומים לשינויים . לשנות את שעת תחילת הלימודים כדי להתאימה למחזור השינה של בני נוער

-תיפגיעה בפעילויות אחר הצהריים וקשיים טכניים בהסעות לב: ספר-בשעת תחילת הלימודים בבתי

   25.הספר
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