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 שנה"ל תשע"ז – מידעון למנהלי בתי הספר

  חוננים ומצטייניםמ ייחודיות לתלמידים לתכניותמבחני קבלה 

 

 מנהלים יקרים שלום רב,

הבאה  םניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לקראת שנת הלימודיכבקרוב יחל תהליך הקבלה לת

זוריים אאחריות המנהל, ושלב ב' יתקיים במרכזי בחינה הספר והוא ב-יתמתקיים בב של התהליך' (. שלב אח)תשע"

 המבצע את הפרויקט. סאלדובאחריות מכון 

ושווה להשתתף  אנא קראו בעיון את ההוראות ופעלו על פי הנהלים. חשוב שכל התלמידים יוכלו לקבל הזדמנות הוגנת

  .בתהליך הקבלה לתכניות וליהנות מהן בעתיד

 

 בלבד!סנט ב ב' יועברו באמצעות מערכת המנב"פרטי התלמידים המופנים לשל

 

 תאריכי הביצוע שלבים בתהליך האיתור

 25.9.2016 ,אלולב בכ" ',אעד יום  בבית הספר משלוח ההודעה להורים בדבר המבחנים הצפויים .1

 ים(תושבים חוזרו , )מיפוי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשיםהיערכות הנוגעת לאוכלוסיות מיוחדות  .2

 31.10.2016יום ב', כ"ט בתשרי,  www.edu.gov.il/manbas -' באתר משרד החינוך אחשיפת מבחן שלב  .3

 3.11.2016 ,חשווןב 'ב ',היום  לכל תלמידי השכבה הסינון )שלב א'(העברת מבחן  .4

 )של כלל התלמידים(. ט"סנבדיקת המבחנים ודיווח הציונים במערכת המנב .5

 קבלת החלטה בדבר התלמידים שבית הספר מפנה לשלב ב'. .6
 . הספר-בדבר החלטות בית לכל ההוריםהודעה 

 10.11.2016 ,וןובחש ,'טה', עד יום 

ועדכון  הספר על ההחלטות-מנהל ביתבפני  מתן אפשרות להורים לערער .7
 .עם הוריםפרטי התקשרות 

 17.11.2016 ,ןובחשו ז"ט ',היום עד 

סנט על התלמידים המופנים למבחני האיתור )שלב ב'( של "דיון בערעורי הורים ודיווח סופי במערכת המנב .8
 מכון סאלד.

ביצוע פעולת אישור המנהל את שמות התלמידים המופנים למבחני  .9
 פרטי ההתקשרות עם התלמידים[. עדכוןהאיתור )שלב ב'( ]תוך 

  22.11.2016 ון,וג', כ"א בחש יוםעד 

בדואר אלקטרוני, יוודא הזמנות לבחינות שלב ב' את ה הספר יקבל-בית .10
 שדווחו ושמותיהם כפי מספר התלמידיםנן לבין ביהתאמה קיימת כי 

ויחלקן לכל אחד ואחת מהתלמידים/ות במעטפה  במערכת המנב"סנט
 אישית.

 2017פברואר -ינואר
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 תהליך הסינון הראשוני

 מבחני סינון )שלב א'( – המבחנים הצפויים . משלוח הודעה להורים בדבר1

 ( המודיע להם על6 לכל ההורים )ראו הנוסח בעמוד מחנך הכיתה ישלח מכתב 25.9.2016, אלולב ב', כ"אעד יום 

מצוי כל המידע הדרוש להורה על מנת שיוכל על קריאתו. במכתב  םשוריבקש את אי, ותאריך המבחן ומטרתו

נם מובהר שההשתתפות בבחינה היא זכות ולא חובה. הורים שאי, וכן ות התלמידלהשתתף באחריות למימוש זכוי

במקרה של על כך בכתב מראש להנהלת בית הספר.  יודיעו ('שלב א) הסינוןמבחני מעוניינים כי ילדיהם ייבחנו ב

 .שני ההוריםלשלוח הודעות להספר לפעול על פי הנחיות המשרד ו-הל ביתנהורים החיים בנפרד על מ

 

 היערכות לבחינה. 2

 וההוראות להעברה הסינון מבחן. עברה ולבדיקהה: המבחן וההנחיות להחומרים מאתר המנב"סנט הורדת .א

, תשריב כ"ט', בביום  )www.edu.gov.il/manbas) ם מתוקשביםאתר מנהלת יישומיל ויועלולבדיקה 

אין להשתמש בבחינה או להעביר אותה . בהרשאה של מנהל וסגן מנהל בלבדאפשר ההורדה תת .31.10.2016

 לגורם שאינו מבית הספר.

, למידה לקויי) מיוחדים צרכים בעלי תלמידים מיוחדות: תלמידי השכבה המשתייכים לאוכלוסיות מיפוי .ב

. תלמידים אלה ייבחנו (4)ראו הגדרות בעמ'  תושבים חוזריםו עולים תלמידים (,פיזיות ולקויות קשב הפרעות

 . הספר בביתעבורם  המקובלים ההיבחנות לתנאי במבחני שלב א' בהתאם

 . השכבה הנבחנתתלמידי  כל ת המבחן עבורלצלם איש . על פי ההנחיות המבחנים שכפול .ג

הידוק . 3. צדדי-דוצילום . 2עמודי החוברת )לא לדלג על אף עמוד(.  כל. לצלם את 1: הוראות ההדפסה

 .בשתי סיכות בצדרות החוב

זכויות כמו כן, מכיוון ש לידיעת המורים והתלמידים לפני מועד הבחינה.להגיע חסוי ולא צריך להישמר המבחן 

  ם לשום גורם. להעביראין לעשות בהם שימוש אחר וגם לא , הנרייטה סאלדשייכות למכון  ניםהיוצרים של המבח

 השכבה )שלב א'( לכל תלמידי הסינון . העברת מבחן3

 .3.11.2016' בחשוון, ביום ה',  -יועבר בכל בתי הספר באותו יום  (שלב א)מבחן הסינון 

המשתייכים תלמידים . השכבהלכל תלמידי , םיים הראשונות של יום הלימודילערוך את המבחנים בשעתיש 

 . הספר בביתם עבור המקובלים ההיבחנות לתנאי יבחנו בהתאם( יהמשךלאוכלוסיות מיוחדות )ראו פירוט ב

 העברת המבחנים תיעשה על פי המסמך "הנחיות להעברה ולבדיקה של מבחן הסינון". 

 כיתה והן בטיפול במבחנים לאחר מכן. שלב ההעברה בעל טוהר הבחינות הן ב יש להקפיד

 בדיקת המבחנים ודיווח הציונים במערכת המנב"סנט . 4

על בדיקה תיעשה ". מומלץ שההסינוןברה ולבדיקה של מבחן בדיקת המבחנים תיעשה על פי המסמך "הנחיות להע

 (.הורים )גם אם אין הן מבוססות מצדזאת כדי למנוע טענות ו ,ותהכית ינכמח על ידיהספר ולא  ת ביתצ/יועידי 

 .את ציוניהם בכל אחד מחלקי המבחןכל התלמידים,  עבור, נטלדווח במערכת המנב"סיש לאחר הבדיקה 

המופנים התלמידים  מיהם, על סמך הציונים במבחנים ועל סמך היכרותו עם התלמידים, ליטיחהצוות החינוכי 

סנט ". כל אחד מהתלמידים הללו ידווח במערכת מנב2(הכיתהמתלמידי  15%) 1תהליך האיתור של' למבחן שלב ב

 הספר". -כ"מופנה על סמך מבחן" או "מופנה על סמך המלצת בית

 

                                                           
 הים ביותר בכיתההספר ביום הבחינה או שבאופן מפתיע ציונו במבחן הסינון לא היה מהגבו-ביתנכח בא גם אם למצטיין  תלמיד להפנותניתן  1
 תלמידים 5עד להפנות תלמידים, יש  30תלמידים. בכיתה שבה מעל  4עד להפנות תלמידים, יש  30-פחות מבכיתה שבה  2
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 החלטות בית הספרההורים בדבר לכל . הודעה 5

המופנים ברשימת נכלל , בין אם ילדם בשכבה ההורים לכלש לשלוח הודעה י, הספר-החלטת מנהל ביתלאחר 

  (.7,8 'בעמ המתאים נוסחהראו ) ובין אם לאשלב ב' מבחני ל

 . ולעקוב אחר קבלת ההזמנה למבחן החלטתכם לאפשר להם לערער על, המטרה היא ליידע אותם

המנהל על משתייך לאחת האוכלוסיות הייחודית )ראו פירוט בסעיף ב' בהמשך( פנה לשלב ב' באם התלמיד המו

הרפרנט המחוזי עם  אל בטופס מקוון 11.12.2016בכסלו,  י"א, א'יום עד שבאחריותם לפנות  ,ריםליידע את ההו

 .ו לובתנאים שייקבע , ולעקוב אחר הזמנתו לבחינת שלב ב'והמידע הדרוש להמשך טיפול הטפסים
 

עם בקשה  10.11.2016בחשוון,  'ה', ט מיוםלא יאוחר  הוריםהלכל בדבר החלטות בית הספר יש לשלוח את ההודעה 

 באחריות מנהל בית הספר לוודא שכל ההורים יקבלו את ההודעות. שיאשרו את קבלתו.

 בית הספר  החלטות. טיפול בערעור הורים על 6

. (שלב ב'האיתור )שילדם ייגש בכל זאת למבחני לבקש  רשאים לשלב ב', המופנים ברשימתלא נכלל הורים שילדם 

 .17.11.16בחשון,  ז"ט', העד יום , יםבאמצעות הגשת בקשה מנומקת אל המחנכזאת 

מבעלי היכולות  2%-כ ת יסבירו להורים שמבחן שלב ב' נועד לאתר/או היועצ יםבמקרה של ערעור, רצוי שהמחנכ

שתסכול גדול מדי כדאי להדגיש  יה, ולכן הוא קשה הרבה יותר ממבחן הסינון הראשוני.הגבוהות ביותר באוכלוסי

לדווח לתלמיד. אם ההורים בכל זאת מתעקשים שילדם ייבחן, יש התוצאות עלול להסב נזק בעקבות בבחינה או 

קטן מאוד  רהפניית מספ. לידיעתכם: המערכת תאפשר "הורים ערעורבעקבות  מופנהכ" סנטבמערכת המנב" עליו

המערערים להגיש בקשה  םהוריהכל אנא הפנו את  –תלמידים בעקבות ערעור. אם תקבלו הודעה על חסימה של 

  .למחוננים לבחינה באמצעות הטופס המקוון באתר האגף

  המופנים לשלב ב'התלמידים  דיווח סופי על. 7

 :סנטמנב"ישלימו את הדיווח במערכת ההמחנכות 

  לא –האם הוא מופנה לשלב ב' או )תוך בחירת הנימוק המתאים(  עבור כל תלמידסימון 

  ירוט האוכלוסיות בסעיף ב' שלהלן(התלמיד משתייך לאחת האוכלוסיות המיוחדות )פסימון אם 

 בנפרד( םסימון תלמידים שיש לתקשר עם הוריהם בשתי כתובות )הורים החיי 

 ווידוא שכל פרטי ההתקשרות עם ההורים מלאים ואמינים 

   22.11.2016ון, ובחש כ"א', ג יום עד - את רשימת התלמידיםמנהל האישור ביצוע פעולת  .8

התקשרות, פרטי : פרטים המדווחיםהתקינות לבדוק את הנכם מתבקשים מנהל, הלקראת ביצוע פעולת אישור 

כוללת הרשימה וכי  ,(1/ל ע"ו)כפי שהונחיתם בחוזר מנכ" הילדים שלהוריהם יש כתובות נפרדות על אודות ס"במנב עדכון

בכל בעיה נא לפנות לרפרנט באמצעות המייל . (4)ראו הגדרות בעמ' גם את התלמידים המוגדרים כאוכלוסיות מיוחדות 

  או הטלפון.
 

 'לשלב בדווחו כמופנים ושמות התלמידים ש יסתיים התהליך בהצלחה -רק לאחר ביצוע פעולת אישור מנהל 

המאשרת את רשימת התלמידים המופנים בציון  שור המנהל, תופיע הודעת מערכתלאחר אי. סאלדיועברו למכון 

 .ביצוע האישור שם המאשר, תאריך ושעת

)לפני העברת המבחן( שהכיתות בשכבה הן שונות באופן בולט ברמתן הלימודית,  מראשאם המנהל יודע : הערה

 ים ביותר בשכבה כולה.הגבוה 15%ניתן לשקול את האפשרות שבחירת התלמידים תיעשה על פי 

, אלא רק באמצעות פנייה אל להוסיף תלמידים או לשנות את הרשימה תוכלולא האחרון מועד הלאחר לידיעתכם: 

 יש להפנות 17.11.16הורים הפונים אליכם לאחר הרפרנט המחוזי )פרטי הרפרנטים מצויים באתר האגף למחוננים(. 

י"א , א'המועד האחרון לפנייה לרפרנט המחוזי הוא יום . האגף טופס מקוון המצוי באתרבאמצעות אל הרפרנט 

 .11.12.2016בכסלו, 



 4 

 

 

 כם:לסיכום ולתשומת לב

 למעקב להפיק דוח מודפס כדי שישמש אתכם מומלץ , נטהמנב"סבמערכת  הרשימה לאחר אישור המנהל ושליחת

 ד ו/או במשרד החינוך.. לידיעתכם, לא ניתן יהיה לספק לכם את רשימת התלמידים במכון סאלובקרה

  נטהמנב"סעליכם לוודא שקיבלתם אישור מהמערכת על מספר התלמידים שהעברתם בממשק . 

  שמות ההורים, טלפונים, הביתכתובת : 3ומעודכניםהתלמידים יהיו מלאים ההתקשרות עם אנא דאגו שפרטי 

  יהם חיים בנפרד.על תלמידים שהורבמנב"ס דיווח ניידים וכתובות מייל של שני ההורים, וכן 

 אותנו  ואנא יידע –תלמידים המתאימים להיבחן בשלב ב'  איןשבשכבת הגיל המיועדת, המנהל סבור במידה ו

 . sinun@szold.org.ilבכתב, למייל: 

   במהלך השנה תיערך דים. עד סוף שנת הלימו המבחנים של כל התלמידיםמחברות את  הספר לשמור בביתיש

את שלוח יתבקשו להם , ומנהלי(בביצוע מכון סאלדו, משרד החינוך הנחיות)זאת על פי  במדגם מבתי הספרה בדיק

 תלמידי השכבה.  כלבחינות הסינון של המחברות של 

 

 הנמנים על אוכלוסיות מיוחדותתלמידים ב. 

המנהל יחליט כי תלמידים מאוכלוסיות אלה נמנים  –אם בעקבות ההישגים במבחן או בעקבות התרשמות הצוות 

 בדבר אחריותםלהנחות את ההורים  , וכןאופן ייחודי במערכתבסמנם יש לביותר התלמידים הגבוהים  15%עם 

במקרה שמדובר בבקשה להתאמה  .11.12.16באמצעות פנייה בטופס מקוון לרפרנט המחוזי עד , להמשך התהליך

יין במפורש את שפת הבחינה הרצויה )אנגלית, רוסית, צרפתית, עברית מותאמת לצבשפת הבחינה, על ההורים 

 .לעולה חדש/תושב חוזר(

 יקבלו את הטיפול המתאים בהמשך תהליך האיתור.התלמידים נועד להבטיח ש - נכון של התלמידים סימון 1ב.

 הסימון יהיה ייחודי עבור כל תלמיד המשתייך לאחת מהאוכלוסיות הבאות:

 ( ועלה לארץ בגיל גן חובה ומעלה דש )תלמיד שנולד בחו"לעולה ח 

  גן או בבית ספר שההוראה בו היא בשפה זרהשנתיים האחרונות באחת מהשלמד באו כל תושב תושב חוזר 

 (.לקות פיסית הפרעת תקשורת אולקות למידה/הפרעת קשב, ) צרכים מיוחדים בעל תלמיד 

 

אל הרפרנט בקשה למבחן בתנאים מותאמים בדבר אחריותם להגשת  יםחשוב ליידע את ההור -יידוע ההורים  2ב.

ולמעקב אחר  ,11.12.2016בכסלו,  א"י, א'יום עד באמצעות טופס מקוון  בצירוף המסמכים הנדרשים, 4המחוזי

למחוננים, נא הפנו אליו את  הנוהל להגשת הבקשה מופיע באתר האגף .מתאימים קבלת הזימון למבחני שלב ב'

  ההורים.

שיעורם מיוחדים אינו עולה על בעלי צרכים , שיעור התלמידים המחוננים והמצטיינים בקרב התלמידים לידיעתכם

לגבי לפני שתבדקו היטב אם יש בסיס להשערתכם  בחינת שלב ב'פנות תלמיד לאל תמהרו להבקרב כלל התלמידים. 

 יכולתו הלימודית הגבוהה.

 

                                                           
 .               אלה התקשרות לפרטי בהתאם ורק אך יישלחו ('ב שלבהאיתור ) מבחן תוצאות על התשובה מכתבי 3

 .www.education.gov.il/gifted למחוננים ולמצטיינים :באתר האגף  מופיעיםרפרנטים עם התקשרות הפרטי ה 4

mailto:sinun@szold.org.il
http://www.education.gov.il/gifted
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 הבחינה?ביום  החולהיה  תלמידם אמה עושים  ג.

מופנים ההתלמידים ברשימת  את התלמיד להכליללשקול אם צוות . על הבמועד נוסףהסינון את מבחן  להעביר אין

ניתן להעבירו עם המוכשרים בכיתה, התלמידים  15%נמנה על אם הוא רמתו הלימודית.  בשלב ב' על סמךלבחינה 

 הצוות".  מופנה לשלב ב' בהמלצתכ" ולסמן אותו סנטהמנב"יתר התלמידים בממשק במערכת 

 

 ?השנה ם תלמיד "קפץ כיתה"אמה עושים ד. 

 סמוך למועד הבחינה, ההמלצה היא להגישו למבחן שלב ב' רק בשנה הבאההשנה, למיד "קפץ כיתה" התאם 

ת הנוכחית אשנה ההלך במ. כך הוא יצמצם באמצעות פנייה של הוריו אל הרפרנט המחוזי (2017-2018, ח)תשע"

תלמיד זה ייבחן הוקפץ. לידיעתכם,  אליהשער הטבעי הקיים בינו לבין התלמידים הלומדים בדרגת הכיתה הפ

לגילו  ולאזו דרגת כיתה נבחנים בלהישגיו יושוו הכיתה אליה הוא "הוקפץ" והמתאימים לדרגת במבחני שלב ב' 

  הכרונולוגי.

 

תקשרות עם הרפרנטים מופיעים באתר האגף הפרטי ה) בכל שאלה או צורך בסיוע אפשר לפנות אל הרפרנט המחוזי
, ראשוןיום המועד האחרון לפנייה לרפרנט המחוזי הוא  .(www.education.gov.il/giftedלמחוננים ולמצטיינים : 

 .11.12.2016בכסלו,  י"א

http://www.education.gov.il/gifted
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 בחני קבלההודעה להורים בדבר עריכת מ נוסח מכתב

 לתכניות לתלמידים מחוננים ומצטיינים

 25.9.2016, אלולבב ', כ"אהספר לשלוח מכתב זה לכל ההורים עד יום -על פי הנחיות משרד החינוך, מחובת בית
 זתשרי, תשע"

 
 הורים יקרים,

 

. מי דעת שוניםבתחו ייניםומצטמיוחדות לטיפוח תלמידים מחוננים תכניות  פעילבמשרד החינוך מולמצטיינים למחוננים  אגףה

 . המבחנים יתנהלו בשני שלבים: חשנת הלימודים תשע"בקרוב יחלו מבחני הקבלה ל

 

  3.11.2016' בחשוון, בביום ה',  הספר יתקיים בביתאשר מבחן סינון ראשוני יעברו  השכבהכל תלמידי  ראשוןבשלב. 

מהתלמידים  15%-ככולת הגבוהה ביותר בכיתה )ור את התלמידים בעלי היחהספר לב מבחן נועד לסייע לסגל ביתה

בתום בדיקת המבחנים . יכולתם בתחום החשבוןבודק בעיקר את הבנת הנקרא של התלמידים ואת , והוא בכיתה(

שיבקשו שילדם יופנה הורים נודיע לכל הורה אם ילדו נכלל או לא נכלל ברשימת התלמידים המופנים למבחן שלב ב'. 

 ז"ט', העד יום בבקשה מנומקת בכתב אל מחנכת הכיתה,  ידי בית הספר, יפנו-עלופנה ה לשלב ב' למרות שלא

 .17.11.2016בחשוון, 

 הוא ייערך במתכונת  אףהצהרים, ו בשעות אחר ,הספר מבחן שלב ב' יתקיים באמצעות מכון סאלד מחוץ לבית

ודורש  ,ונה מהמבחן הראשון, קשה יותרקבוצתית. מבחן זה בודק את היכולת הקוגניטיבית הכללית של הילדים. הוא ש

פברואר, ואנו -ההזמנות למבחני שלב ב' יגיעו אלינו ממכון סאלד בחודשים ינואר התמודדות אינטלקטואלית בלחץ זמן.

 נחלקן לתלמידים. 

  'ינים ולתכניות למצטי ,97.5 -שהישגיהם באחוזון ארצי של כלתכניות למחוננים הנבחנים ייבחרו על סמך מבחני שלב ב

יקבלו לקראת סוף שנת הלימודים )במהלך חודש נבחנים ה הם של כלהורי. 93 -שהישגיהם באחוזון ארצי של כנבחנים 

בכל מקרה לא יימסר להורים או לשום גורם אחר מידע נוסף תכנית. התאמה ל-התאמה או אילגבי ( מכתב 2017יוני 

  .על זה שנמסר במכתבים

 
בעלי הכושר הכללי הגבוה  תלמידיםה את , אלא כדי לבחורפרופיל הכישורים של התלמידים כדי לאבחן אתנבנו  לאהמבחנים 

לקבל את ניתן  הוא אם ניםלהפיק מן המבחשניתן לפיכך המידע הלגיטימי היחיד ומצטיינים.  לתכניות לתלמידים מחוננים ביותר

 שנקבע. סף הקבלההנבחן לתכנית מסוימת על פי 

 מפורשב הורה שאינו מעוניין שילדו ייבחן, יודיע על כך  – ולא חובה זכותהיא  )שלב א' ושלב ב'( םההשתתפות במבחנימכיוון ש

  להודיע על כך לצוות בית הספר. במבחן שלב א' יש במקרה של מחלה. תואין לשלוח ילד/ה חולה לבחינכמו כן  .בכתב

 

 הבאה. במשך שנה זו ילדכם "לבמועד שיתקיים בשנה אם ילדכם "קפץ כיתה" בסמוך למועד הבחינה, ההמלצה היא לבחון אותו

. בשנה הבאה הוא ייבחן במבחני יוכל לצמצם את הפער הטבעי הקיים בינו לבין התלמידים הלומדים בדרגת הכיתה אליה הוקפץ

. לתשומת המתאימים לדרגת הכיתה אליה הוא "הוקפץ" והישגיו יושוו לנבחנים בדרגת כיתה זו ולא לגילו הכרונולוגישלב ב' 

המועד אחרון לפנייה לרפרנט המחוזי  אל הרפרנט המחוזי במשרד החינוך.הגיש על כך פנייה לבכם, בשנה הבאה יהיה עליכם ל

 בדצמבר בכל שנה. 31הוא 

לקות הפרעת תקשורת, הפרעת קשב, , בעל צרכים מיוחדים )לקוי למידההקבוצות הבאות: אם ילדכם נמנה על אחת 

ולה חדש,  תושב חוזר או כל תושב שלמד באחת מהשנתיים שקדמו לבחינה בגן או בבית ספר שההוראה בו פיסית/בריאותית(, ע

אם ילדכם עונה על אחת נא תשומת לבכם: . בית הספר הונחה לנקוט בבחינת שלב א' על פי הנהוג בבית הספר -היא בשפה זרה 

יהיה  ויין במכתב ההודעה שתקבלו מבית הספר, ובעקבותיו, הדבר יצובית הספר יחליט להפנות אותו לשלב ב' ההגדרות הללו

הנחיות מצויות באתר האגף ה. 11.12.2016בכסלו,  א"י, א'יום להגיש אל הרפרנט המחוזי את המסמכים הדרושים עד  עליכם

בקשה  במקרה שלא תוגש עקוב אחר קבלת הזימון לבחינות שלב ב' בתנאים הדרושים.. יהיה עליכם ללמחוננים ומצטיינים

 בנכם/בתכם יוזמנו לבחינה בתנאים רגילים. –מתאימה 

 

באתר האגף  יםהרפרנטים המחוזיים מצויההגדרות הנוגעות לקבוצות אוכלוסייה אלה, מידע על התכניות וטפסי פנייה אל 

 אם אין לכם גישה לאינטרנט, תוכלו להיעזר בבית הספר..  dwww.education.gov.il/gifteלמחוננים ולמצטיינים 

  בברכה,

 פרהס מנהל/ת בית

http://www.education.gov.il/gifted
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 אתם מתבקשים לאשר שקיבלתם מכתב הסבר זה

 הקבלה העברת מבחני  בעקבות הודעה להורים
 לתכניות לתלמידים מחוננים ומצטיינים

 10.11.2016יום ה', ט' בחשון, עד להורים מכתב זה לשלוח  הספר-בית על פי הנחיות משרד החינוך, מחובת
 

 ,הורים יקרים
 

' בחשוון בכחלק מתהליך איתור תלמידים לתכניות למחוננים ולמצטיינים של משרד החינוך, העברנו ביום ה', 

 בעיקר את הבנת הנקרא של התלמידים בדק. מבחן הסינון , את מבחן הסינון הראשוני )שלב א'(3.11.2016, זתשע"

ביותר  ותת הגבוהואת התלמידים בעלי היכולאתר הספר ל לסגל ביתהוא סייע ן, והחשבויכולתם בתחום ואת 

  .מהתלמידים בכיתה( 15%-כבכיתה )

 
 

לאחר ששקלנו את הדברים, החלטנו לא לכלול את ילדכם )שם פרטי+משפחה(: 

 ______________ ברשימה שנפנה למכון סאלד לבחינת שלב ב'. 

 

העברתו לשלב ב', הנכם זכאים להגיש  מצדיקות אתשל ילדכם שיכולותיו בורים סו וחולקים על דעתנואתם ידה במ

 . אם בקשתכם תתקבל, שמו17.11.16בחשון,  ז"ט', העד יום מנומקת בכתב אל מחנכ/ת הכיתה  ת ערעורבקש

תוכלו התאריך הנ"ל,  דבמידה ולא הגשתם את הבקשה ע. עם יתר התלמידים המופנים לשלב ב' סאלד יועבר למכון

, א'יום , עד www.education.gov.il/giftedהרפרנטית מטעם האגף למחוננים במשרד החינוך, בכתובת: אל לפנות 

 .11.12.2016בכסלו,  א"י

 

הגבוהות ביותר  כולותמבעלי הי 2%-כ לאתרנועד קשה יותר ממבחן הסינון הראשוני, והוא שלב ב'  שימו לב:

 גדול מדי בבחינה עלול להסב לו נזק. תסכול  –. אנא שקלו את מכלול ההשלכות על ילדכם ייהבאוכלוס

 

 

 

 ב ב ר כ ה

 מנהל/ת בית הספר                 

 

 -------------------------ספח אישור קבלת המכתב  ----------------

 

 למחנכ/ת שלום רב,

 

 תי את ההודעה בדבר החלטות בית הספר לקראת מבחני שלב ב'. אני מאשר/ת שקיבל

 

 שם התלמיד: _______________ שם משפחה:______________________

 על החתום: )שם ההורה וחתימה( ________________________________

 

  

http://www.education.gov.il/gifted
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 ,הורים יקרים

' בחשוון בחינוך, העברנו ביום ה', כחלק מתהליך איתור תלמידים לתכניות למחוננים ולמצטיינים של משרד ה

בעיקר את הבנת הנקרא של התלמידים  בדק. מבחן הסינון (שלב א'הראשוני )סינון ה מבחן, את 3.11.2016 זתשע"

ביותר  ותת הגבוהואת התלמידים בעלי היכולאתר הספר ל לסגל בית הוא סייען, ויכולתם בתחום החשבוואת 

  .מהתלמידים בכיתה( 15%-כבכיתה )
 

 

)שם פרטי+משפחה(: ___________ תעודת זהות:  לאור זאת, החלטנו לכלול את ילדכם

 ברשימה שנפנה לבחינת שלב ב'. ______________ 
 

 :הם אלהלמכון סאלד שבכוונתנו להעביר הפרטים 
 דכן את הפרטיםלעבמידת הצורך פנו ) באמצעות המייל ולא בדוארשלחו נא בדקו אותם מכיוון שהתשובות למבחני שלב ב' יי

  :(17.11.2016 ביה"ס עד ב
 

 :שיועברו למכון סאלד פרטי ההורים .1

 __________________טלפון נייד אם: ______________ כתובת מייל: ______ שם האם: ___________ 

 __________________טלפון נייד אב: ______________ כתובת מייל: ______ שם האב: _____________ 

 

 באחת האפשרויות( √סמן להספר -ביתעל נים הנוגעים לטיפול בבחינה: )מאפיי .2

 

 

 

 

        

 

 

 

 
 

 

 

 לתשומת לבכם:

  'בדואר האלקטרוני בקבצי אל בתי הספר ישלחו ההזמנות למבחן שלב בpdf . ההזמנות מנהל בית הספר יעביר את
 .ןלהורי התלמידים ויוודא את קבלתבמעטפה אישית 

 בררו עד תחילת חודש מרץאם לא תקבלו את ההזמנה  קבלת מכתב ההזמנה לבחינה המתאימה.אחר  נא עקבו ,
 . itur@szold.org.ilזאת במכון סאלד: 

 אפריל תוכלו -עליכם לוודא שכתובת המייל שלכם נכונה כדי למנוע שיבושים בהמשך התהליך. בחודשים דצמבר
 www.szold.org.ilאת כתובת המייל שלכם באתר של מכון סאלד לעדכן 

 

 מנהל/ת בית הספר                 

 -------------------------ספח אישור קבלת המכתב  ----------------

        למחנכ/ת שלום רב,
 ת בית הספר לקראת מבחני שלב ב'. אני מאשר/ת שקיבלתי את ההודעה בדבר החלטו

 שם התלמיד____________שם משפחה:______________________
  על החתום: )שם ההורה וחתימה( ________________________________

  כמתאים לבחינה בתנאים מותאמיםדיווחנו על ילדכם 
  תלקות למידה/מגבלה פיסיעקב 
 ו/או 
 : (הספר לסמן-על בית: )בשפה מותאמתלבחינה  ותזכא

 רוסית ד.צרפתית.  ג.אנגלית.  ב.עברית לעולה חדש/תושב חוזר.  א.
 

תלמידים אלה יקבלו את הזימונים לבחינות שלב ב' במהלך  .לבחינה בתנאים "רגילים" מתאיםכדיווחנו על ילדכם 
 2017פברואר -החודשים ינואר

 . . ההזמנות יגיעו ממכון סאלד אל בית הספר ויימסרו באמצעותנו לתלמידים
 

 

  :דיווחנו עבור ילדכם כי ההורים חיים בנפרד כדי שמכתבי התשובה יגיעו במייל לשתי הכתובות
 _____________________________מייל האב: ____       __________ _____________מייל האם: ______

 העברת מבחני הקבלה לתכניות לתלמידים מחוננים ומצטייניםבעקבות הודעה להורים 
 10.11.2016 עד יום ה', ט' בחשון,להורים מכתב זה לשלוח  הספר-בית על פי הנחיות משרד החינוך, מחובת

 

 

 

. ילדכם ייבחן במועד 11.12.2016בכסלו,  א"י, א'יום עד  אי לכך, עליכם לדאוג להגשת בקשה לרפרנט המחוזי
 לכן, עליכם לוודא שילדכם יקבל זימון למבחני שלב ב' בהתאם.מיוחד ולא עם יתר התלמידים מבית הספר. ו

 
 הוא יוזמן – בשפה מותאמתאו  בבקשה לבחינה בתנאים מותאמיםרק אם תשלימו את הטיפול 

 לבחינה זו על ידי מכון סאלד.
 

mailto:itur@szold.org.il
http://www.szold.org.il/

