
  

 2019ספטמבר 
 למנהל/ת בית הספר שלום רב,

     
תהליך . בקרוביחל  פ"אתשלשנת הלימודים  מצטייניםלמחוננים וייחודיות לתלמידים ה לתכניות הקבלהתהליך 

, ולהרכיב בסיוע לכל תלמידי השכבהספר להעביר מבחן סינון ראשוני ה-על בית בשלב א'האיתור כולל שני שלבים: 
הספר -יוזמנו התלמידים שהופנו על ידי בית בשלב ב'ב'. ל תלמידים המופנים להיבחן בשלב תוצאותיו רשימה ש
)גוף בוחן( שנבחר במכרז על ידי משרד החינוך  ספק חיצוניעל ידי  במרכזי בחינה אזוריים למבחנים שייערכו 

סדות חינוך בחודש יתפרסמו בדף המידע בפורטל מולביצוע הפרויקט. שם המכון הבוחן ופרטי התקשרות עימו 
 . נובמבר

 

. אין לבצע מבחן זה בשיעור הרביעי 5.11.2019ג',    יוםב הספר-מבחן הסינון )שלב א'( ייערך בכל בתי
 .במועד אחר

על ידי המינהלת  מקווןהטיפול בתוצאות המבחנים אשר תועבר בשיעור  על אופן הספר יוכלו להיעזר בהדרכה-בתי
 13.00-14.00בשעות  30.10.2019וביום ד',   11.00-12.00בשעות  29.10.2019, ג' ביום ליישומים מתוקשבים, 

                                                                        להצלחת תהליך הסינון הראשוני. הכרחית ההשתתפות בהדרכה 
  https://lp.vp4.me/83fq-בקישור  בפורטל מוסדות חינוך הרישום להדרכה יתבצע 

 פורטל מוסדות חינוך.באמצעות הודעות שוטפות ישלחו יבמהלך התקופה הרלוונטית 
 כולל את השלבים הבאים:והמנהל הוא באחריותו הבלעדית של הסינון הראשוני  תהליך

 
 תאריכי הביצוע שלבים בתהליך האיתור

 23.10.2019יום ד',   עד ספרה-משלוח ההודעה להורים בדבר המבחנים הצפויים בבית
 7:30שעה ב 5.11.2019יום ג',   חשיפת מבחן שלב א' במערכת המנב"סנט, הנחיות העברה וציינון .1

 בבוקר

 לכל תלמידי השכבה  העברת מבחן הסינון )שלב א'( .2
 

בשיעור  5.11.2019יום ג',  
 הרביעי

  בדיקת המבחנים ודיווח הציונים של כלל התלמידים במנבסנ"ט .3

   'סימון התלמידים המופנים למבחני שלב ב 

 ספר ועם הורי התלמידים.ה-דיווח פרטי ההתקשרות עם מנהל בית 

 

 מנהל את הרשימה. אישור ה .4

  17.11.2019ום א',  י -* מועד אחרון לביצוע פעולת "אישור מנהל" 

 

אישור המנהל את הרשימה ולא לפני יום  רק לאחרמשלוח הודעה להורים. שימו לב, ההודעה להורים תימסר  .5
 .  18.11.2019ב',  

 ילדם למבחן שלב ב'  משלוח ההודעה להורים בדבר החלטת בית הספר להפנות או לא להפנות את
    22.11.2019ולא יאוחר מיום  ו',   18.11.2019החל מיום ב',  

 באחריות הצוות החינוכי ומנהל בית הספר לוודא שכל ההורים אשרו שקיבלו את ההודעה  
 26.11.2019לא יאוחר מיום ג,   

 . לא יטפל בבקשות וערעורים של הורים הספר-בית לתשומת לבכם:
הורים המעוניינים לערער על החלטת הצוות במכתב תצוין בפני ההורים האפשרות לערער על החלטת בית הספר. 

גשת מועד אחרון לה. 18.11.2019ב',  החל מיום  החינוכי יגישו פנייה מקוונת בפורטל הורים באתר משרד החינוך 
 .31.12.2019בקשות הוא יום ג', 

  – 1 רד החינוך בנוגע לתהליך הקבלה לתכניותמועד אחרון לפניות הורים אל מש

 .31.12.2019ג',  יום 

    2020רס מ -.          מבחני שלב ב' יתקיימו בחודשים ינואר6

ההזמנות לבחינות שלב ב' בדואר אלקטרוני  הספר יקבל את-מנהל בית 
יוודא כי קיימת התאמה  ,2020עד פברואר  2019דצמבר בחודשים 

למידים שדווחו במערכת המנב"סנט ויחלקן לכל בכמות ובשמות הת
אחד ואחת מהתלמידים/ות במעטפה אישית. במידה ואין התאמה בין 

יש לפנות מספר ההזמנות שקיבלתם לבין מספר התלמידים שדיווחתם 
למכון הבוחן בהתאם לפרטי ההתקשרות שיתפרסמו בדף המידע בפורטל 

   מוסדות חינוך בחודש נובמבר.

 2020 פברואר-ינואר

 
 
 

                                                           
 , בקשה למבחן שלב ב', בקשה למבחן בתנאים מותאמים ובקשה למבחן בשפה מותאמת.'ערעור על תוצאות מבחן שלב א 1
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 לאחר פעולת אישור המנהל לא תוכלו להוסיף תלמידים או לשנות את הרשימה.

 
, והתלמידים לא יוזמנו ן הבוחןאישור מנהל כנדרש, לא תועבר רשימת התלמידים למכובהיעדר ביצוע פעולת 

 למבחן שלב ב'. 
 

 התלמידים לשלב ב' במנב"סנט בנושא דיווח תוצאות מבחן שלב א' ודיווחבשאלות טכניות ובשאלות תפעוליות 
 .   03-6906600אפשר לפנות למוקד התמיכה של המינהלת ליישומים מתוקשבים בטלפון 

 
 .פנייה מקוונת מתוך פורטל מוסדות חינוך בלבד יש לפתוח  בשאלות מידע של צוותי חינוך בנושא מבחני הקבלה 
  

 .31.12.2019ג', יום בנושא מבחני הקבלה הוא ות הורים מועד האחרון לפניה
 

 בפורטל הוריםניתן למצוא ומבחני הקבלה מידע על התכניות הייחודיות למחוננים ולמצטיינים ועל תהליך האיתור 
 החינוך. באתר משרד

 
  

 בברכה,

 מנחם נדלר

 מצטייניםלמנהל האגף למחוננים ו
 המינהל הפדגוגי
 משרד החינוך

    

 
 
 ד    לדים ולילדות כאחהמכתב מנוסח בלשון זכר, אך מכוון לי* 
    
 

 : יםהעתק
 מנהלי מחוזות 

  מחוזיים למחוננים ולמצטיינים רפרנטים
 רפרנטים מחוזיים למבחני הקבלה ולפניות הורים

 

  


