
 מבחני קבלה לתכניות מחוננים ומצטיינים במגזר הערבי, הבדואי והדרוזי
 11/4.2014בביצוע מכון קרני  עפ"י מכרז מס' 

 עבור האגף למחוננים ומצטיינים, משרד החינוך
 2016  ספטמבר

 

 שלום רב, למנהל/ת בית הספר

תהליך . 2016 בנובמבר ויחל( 2017-2018) חתשע"לשנת הלימודים  מצטייניםלומחוננים ללתכניות  מבחני הקבלה

 ,' בבית הספרג ותכיתלכל תלמידי על בתי הספר להעביר מבחן  (שלב א'בשלב הסינון )האיתור כולל שני שלבים: 

פנו על ידי שהותלמידים בשלב ב' יוזמנו הב'.  שלב -האיתור  היבחן בשלבפנים לתלמידים המוה של ולהרכיב רשימ

 .במרכזי בחינה אזוריים קרנילמבחנים שייערכו על ידי מכון  בית הספר

  3.11.2016' ההספר ביום -ייערך בכל בתי)שלב א'( מבחן הסינון 

 31.10.2016מיום שני, קובץ מבחן  הסינון )שלב א'( וההנחיות להעברה ובדיקה יתאפשרו להורדה החל 

באמצעות שיעורים מקוונים על ידי מינהלת יישומי מנב"ס  תועברעל אופן הטיפול בתוצאות המבחנים  הדרכה

 .27.10.2016, וביום חמישי, כ"ה בתשרי התשע"ז, 26.10.2016ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ז, בשני מועדים: 

ההשתתפות בהדרכה חיונית ביותר להצלחת תהליך הסינון הראשוני. הרישום להדרכה יתבצע באתר מנהלת 

 .www.edu.gov.il/manbasבכתובת יישומים מתוקשבים 

 תיבות הדוא"ל של המנהלים ב"יונת הדואר". אנא עקבו אחר הדוא"ל.אל הודעות שוטפות בנושא ישלחו 

 המנהל והוא כולל את השלבים הבאים:הוא באחריותו הבלעדית של הסינון הראשוני תהליך 

 תאריכי הביצוע שלבים בתהליך האיתור
 25.9.2016,  א' עד יום המבחנים הצפויים בבית הספר משלוח ההודעה להורים בדבר .1

 -)מיפוי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים היערכות הנוגעת לאוכלוסיות מיוחדות  .2
 בעלי לקות למידה/הפרעת קשב, או לקות פיסית או בריאותית(

 

 3.11.2016יום ה',  ('שלב אהסינון )מבחן ביצוע  .3

במערכת המנבסנט )של כלל בדיקת המבחנים ודיווח הציונים  .4
 התלמידים(.

 

שלב שלב האיתור )קבלת החלטה בדבר התלמידים שבית הספר מפנה ל .5
 הספר .-הודעה לכל ההורים בדבר החלטות בית .(ב'

 10.11.2016עד יום ה', 

 17.11.2016עד יום ה',  הספר על ההחלטות.-מתן אפשרות להורים לערער בפני מנהל בית .6

דיון בערעורי הורים ודיווח סופי במערכת המנבסנט על התלמידים  .7
 של מכון קרני. (שלב ב'האיתור )המופנים למבחני 

 

ביצוע פעולת אישור המנהל את שמות התלמידים המופנים למבחני  .8
 (תוך בדיקת פרטי ההתקשרות עם התלמידים)שלב ב'  -האיתור 

 22.11.2016עד יום ג', 

 
 

אל הרפרנט פנייה את הרשימה, אלא רק באמצעות לאחר פעולת אישור המנהל לא תוכלו להוסיף תלמידים או לשנות 
 )פרטי הרפרנטים מצויים באתר האגף למחוננים(. באמצעות טופס מקוון המצוי באתר האגף המחוזי 

 .11.12.2016, ראשוןהמועד האחרון לפנייה לרפרנט המחוזי הוא יום 
לתלמידים מחוננים ומצטיינים ועל תהליך האיתור ניתן  מידע על התכניות הייחודיותפרטי ההתקשרות עם הרפרנטים, וכן 

  .www.education.gov.il/giftedלמצוא באתר האגף למחוננים ולמצטיינים: 
 
 

 ב ב ר כ  ה ,           
 מנחם נדלר

 
 
 
 

 מנהל האגף למחוננים ומצטיינים
 משרד החינוך

 ברכה שור 

 
 מנכ"ל מכון קרני

 

 
 

 רפרנטים לנושא מחוננים במחוזותומנהלי מחוזות העתק: 

http://www.education.gov.il/gifted

