
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 פדגוגיהמנהל ה
 האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים

 

 http://www.education.gov.il/giftedאו באמצעות פורטל הורים|   6652*טל'   9510402, ירושלים; 2רח' דבורה הנביאה 

 | فاكس6552*  هاتف  9510402القدس, -, اورشليم2شارع دبورا هنبيئة 

 
 י"א באלול תשע"ט
11.09.2019 

 2000-1038-2019-0151361סימוכין: 
 

 
 

 למנהלי מוסדות החינוך היסודי 
 

 שלום רב,

 "ףתשביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל הנדון: 

כבכל שנה, אבקש לשתף אתכם בתהליכי מערך המבחנים לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים 

ומצטיינים. כמנהלים, היכרותכם עם התהליך חשובה ברמה המערכתית ובכלל זה בקשר עם 

והורי התלמידים. הקפדה על ההנחיות למחוננים ולמצטיינים , מפקח/ת ביה"ס הרפרנט המחוזי 

 .ותבטיח תהליך מקצועי וסדור תמנע תקלות בתהליך

                           שיעור הרביעי.  , ב5.11.2019ביום ג', ז' בחשוון התש"ף, בבתי הספר מבחן שלב א' יתקיים 

  אין לבצע מבחן זה בכל מועד אחר.                  

ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים  מחוננים ומצטיינים בשנה"ל וזר מנכ"ל בנושא ח

 להלן קישור לחוזר:  .5.9.2019"ף פורסם והופץ במערכת בתאריך התש

 https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=148 

קבוע אחר המידע  לעקוב באופן  יש בלבד. מקוונים באמצעים התקשורת עם בתי הספר מתקיימת

. ספטמבר במהלך חודש דף המידע בפורטל מוסדות חינוךבוההנחיות בנוגע למבחן שיפורסמו 

gov.il/sites/Shaar/links/Pages/mivhan_sinon_mehunanim_vemiztainim.aspxhttps://edu.  

דף המידע המכתב למנהל מעם נוסחי המכתבים להורים ולהוריד את חוזר המנכ"ל, המידעון יש  

 ולשלבם בלוח הזמנים ובתכנון הפעילות בבית הספר.  בפורטל מוסדות חינוך

מכיל את כל הפרטים והנהלים הנחוצים לביצוע  מסמך זהמתבקשים לקרוא את המידעון.  נכםה

התהליך, החל משלב ההיערכות לבחינה ועד לשלב הדיווח על התוצאות וכן את נוסח המכתבים 

  להורים. 

 

לות תפעוליות לגבי אופן דיווח תוצאות מבחן שלב א' ודיווח התלמידים בשאלות טכניות ובשא

                 יש לפנות למוקד התמיכה של הִמנהלת ליישומים מתוקשבים  ,לשלב ב' במנב"סנט

 . 03-6906600בטלפון 

לפתוח פנייה מקוונת בשאלות הנוגעות לקבלת מידע של צוותי חינוך בנושא מבחני הקבלה יש 

 בפורטל מוסדות חינוך בלבד. 
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במידע ובמועדים הבאים לידיעת ציבור  לעדכן את אתר האינטרנט של בית הספרנבקשכם  .1

 ההורים: 

 'ג', ז' בחשוון התש"ף,   ביוםייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים  מבחן סינון שלב א

  . , בשיעור הרביעי5.11.2019

  ד', כ"ד  יוםעד  בדבר המבחן והסבר על התהליךע"י מנהל ביה"ס שליחת מכתב להורים

 .23.10.2019בתשרי התש"ף, 

  מכון קרני(  במנב"סנט לגוף הבוחן פעולת אישור המנהל ודיווח התלמידים המופנים(

 .17.11.2019התש"ף,  חשווןא', י"ט ב תבוצע  עד ליום  לשלב ב'

  צוות ביה"ס ישלח  לכל ההורים הודעה כתובה בדבר  -שלב א'תשובות על תוצאות מבחן

  למבחן שלב  ב' החל )מכון קרני( לגוף הבוחן ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם 

, ולא יאוחר מיום ו', כ"ד בחשוון התש"ף, 18.11.2019מיום ב', כ' בחשוון התש"ף, 

22.11.2019. 

  להורים עומדת הזכות לערער על החלטת   -על החלטות הצוות החינוכיערעור הורים

ועד יום ג', ג' בטבת  18.11.2019החל מיום ב', כ' בחשוון התש"ף, הצוות החינוכי 

 בפורטל הורים של משרד החינוך באמצעות פנייה מקוונת  ,31.12.2019התש"ף, 

-education-https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/primary

c-and-b-test-frameworks/first 

 בעל צרכים תלמיד )נים שילדם יבחן בשלב ב' בתנאים מותאמים יהורים המעוני

פיזית או מצב לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, לקות : מיוחדים

 )תלמידינים שילדם יבחן בשלב ב' בשפה מותאמת יוכן הורים המעונ( בריאותי מיוחד

עולה חדש/תושב חוזר או מי שלמד באחת מהשנתיים שקדמו לבחינה בגן או בבית ספר 

יגישו בקשה למבחן בתנאים מותאמים/בשפה מותאמת (  שההוראה בו היא בשפה זרה

מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך אמצעות פנייה בבצירוף המסמכים המתאימים 

 .31.12.2019עד יום ג', ג' בטבת התש"ף, עד  

-education-https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/primary

c-and-b-test-frameworks/first 
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וקד שירות ומידע ארצי באמצעות מ בנושא מבחני קבלהיוכלו לפנות לסיוע בכל שאלה  הורים

משרד * או להגיש פנייה מקוונת בפורטל הורים של 6552או  073-3983960לפניות הורים בטלפון 

יום ג', ג' בטבת החל מחודש ספטמבר. המועד האחרון להגשת בקשה למבחן שלב ב' הוא החינוך 

  .31.12.2019, ףהתש"

    

 

 תודה על שיתוף הפעולה ושנה טובה ומוצלחת,          

                                                                                                                       

                                                      

 מנחם נדלר                                                     
 מנהל האגף                                                     

 

 

 העתקים: 

  סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי –ד"ר שוש נחום 

 מנהלי מחוזות 

  מנהלת אגף א' חינוך יסודי –גב' אתי סאסי 

 רפרנטים מחוזיים למחוננים ומצטיינים 

  'ולמצטייניםס. מנהל האגף למחוננים  –גילה כהן דרעי גב 

  מפקחת ארצית למחוננים –גב' פנינה זלצר 

 מינהל תקשוב טכנולוגיה , מנהל חטיבת תקשוב ושירות למערכת החינוך -מר איציק ליבוביץ

  ומערכות מידע

 מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, מנהל חטיבת בתי הספר -מר אלון ויג 

 מינהל תקשוב טכנולוגיה  , חינוך )שער(מנהלת פרויקטים, פורטל מוסדות  -גב' טל ספיר

 ומערכות מידע

  'מינהל תקשוב טכנולוגיה , מנהלת פרויקטים ומנתחת מערכות  -אורנית אפרתי קורןגב

 ומערכות מידע

 מדריכים מתכללים למחוננים 

  אגף מחוננים ומצטיינים, מדריכה ארצית ליעוץ –גב' אלין קשטכר 

  אגף מחוננים ומצטיינים, יתורמדריכה ארצית לא –גב' פלורית ארנון      

 אגף מחוננים ומצטייניםרכזת פניות וטיפול בפרט,   -גב' גלית צמח 
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