
 מבחני קבלה לתכניות מחוננים ומצטיינים במגזר היהודי

משרד החינוך עבור האגף למחוננים ומצטיינים,   
 11/4.2014ס' בביצוע מכון הנרייטה סאלד  עפ"י מכרז מ

 
 

 שלום רב, למנהל/ת בית הספר
     

תהליך . בקרובל יח טתשע"לשנת הלימודים  מצטייניםלומחוננים ייחודיות לתלמידים  לתכניות הקבלהתהליך 
בסיוע  ולהרכיב ,השכבהלכל תלמידי ראשוני סינון  הספר להעביר מבחן-יתעל ב בשלב א'האיתור כולל שני שלבים: 

 הספר-פנו על ידי ביתשהותלמידים יוזמנו ה בשלב ב'היבחן בשלב ב'. פנים לתלמידים המוה של רשימ תוצאותיו
 . ה אזורייםבמרכזי בחינ למבחנים שייערכו על ידי מכון סאלד

 
שינינו השנה מרכיבים שונים שאנחנו מקיימים מדי שנה באגף, בתום תהליך האיתור, בעקבות הפקת לקחים 

אנו מבקשים את תשומת לבכם ו. לכן כ, במטרה ליעל את התהליך ולצמצם במידה ניכרת תקלות במהלבתהליך
 לפרטים החדשים.

 

 . 25.10.2017, התשע"ח רביעי, ה' בחשוון הספר ביום-מבחן הסינון )שלב א'( ייערך בכל בתי
 יש לערכו בשעתיים הראשונות של יום הלימודים. אין לבצעו במועד אחר.

  

נהלת יעל ידי המ מקווןתועבר בשיעור אשר הטיפול בתוצאות המבחנים  על אופן הספר יוכלו להיעזר בהדרכה-בתי
, וביום רביעי, כ"ח בתשרי התשע"ח, 17.10.2017ביום שלישי, כ"ז בתשרי התשע"ח,  ,ליישומים מתוקשבים

ההשתתפות בהדרכה חיונית ביותר להצלחת תהליך הסינון הראשוני. הרישום להדרכה יתבצע באתר . 18.10.2017

 es/Haminhelet/Pages/home_Page.aspxhttp://edu.gov.il/sit מנהלת יישומים מתוקשבים בכתובת

  

 ."שער למנהל"באמצעות פורטל הודעות שוטפות ישלחו יבמהלך התקופה הרלוונטית 
 

 כולל את השלבים הבאים:ו המנהלבאחריותו הבלעדית של הוא הסינון הראשוני תהליך 
 

 תאריכי הביצוע שלבים בתהליך האיתור

יום ג', יג' בתשרי התשע"ח,  עד הספר-ויים בביתמשלוח ההודעה להורים בדבר המבחנים הצפ .1
3.10.2017 

יום א', ב' בחשוון התשע"ח,  .מנבנס"טבמערכת החשיפת מבחן שלב א'  .2
22.10.2017 

 לכל תלמידי השכבה  העברת מבחן הסינון )שלב א'( .3
 * המבחן יועבר בשעתיים הראשונות של יום הלימודים *

 התשע"חיום ד', ה' בחשוון,
25.10.2017 

   .במנבסנ"ט בדיקת המבחנים ודיווח הציונים של כלל התלמידים .4

  .'סימון התלמידים המומלצים למבחני שלב ב 

  הספר ועם הורי התלמידים-פרטי ההתקשרות עם מנהל ביתדיווח. 

 

 אישור המנהל את הרשימה.  .5

 2.11.2017יום ה', י"ג, בחשוון התשע"ח,  -"אישור מנהל" פעולת * מועד אחרון לביצוע 
 

אישור המנהל את הרשימה )ולא לפני י"ח  רק לאחרהודעה להורים תימסר הודעה להורים. שימו לב, המשלוח  .6
    .(7.11.2017, התשע"ח בחשוון

  – להורים משלוח ההודעה
 ( 2017בנובמבר  7-10החל מיום ג' ועד יום ו' )י"ח עד כ"א בחשוון התשע"ח, 

אמצעות פנייה בטופס מקוון אל משרד בבמכתב תצוין בפני ההורים האפשרות לערער על החלטת בית הספר 
 .החינוך

. הורים המעוניינים לערער וערעורים של הורים טפל בבקשותנדרש ללא  הספר-ביתהחל משנה זו,  לתשומת לבכם:
ת מצטיינים בכתובטופס מקוון באתר האגף למחוננים ול ימלאו ת הצוות החינוכיהחלט על

www.education.gov.il/gifted 

  – 1 מועד אחרון לפניות הורים אל משרד החינוך בנוגע לתהליך הקבלה לתכניות

 20.11.2017יום ב', ב' בכסלו התשע"ח, 

ר אלקטרוני, הספר יקבל את ההזמנות לבחינות שלב ב' בדוא-. מנהל בית7
במערכת  שדווחו התלמידיםכמות ובשמות בהתאמה קיימת יוודא כי 

 2018פברואר -ינואר

                                                           
 שה למבחן שלב ב' ו/או בקשה למבחן מותאם לשנתון הנבחן לראשונה בתשע"ח.ערעור על תוצאות מבחן שלב א, בק 1

 חתשרי תשע"

http://edu.gov.il/sites/Haminhelet/Pages/home_Page.aspx
http://www.education.gov.il/gifted
http://www.education.gov.il/gifted
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 ויחלקן לכל אחד ואחת מהתלמידים/ות במעטפה אישית. המנב"סנט

 
לא תועבר רשימת התלמידים, והתלמידים לא יוזמנו למבחן בהיעדר ביצוע פעולת אישור מנהל כנדרש, שימו לב ! 

 . שלב ב'
 קודמת "פוספסו" עשרות רבות של תלמידים בגין בעיה טכנית מהותית זו ולא זומנו למועד ב' יחד עם חבריהם.  בשנה

 
-03בשאלות טכניות ובשאלות תפעוליות אפשר לפנות למוקד התמיכה של המינהלת ליישומים מתוקשבים בטלפון 

6906600    . 

 
 .ו לשנות את הרשימהלאחר פעולת אישור המנהל לא תוכלו להוסיף תלמידים א

 
  .20.11.2017יום שני, ב' בכסלו התשע"ח,  רפרנט המחוזי הואות הורים אל הלפנימועד האחרון ה
 

מידע על התכניות הייחודיות למחוננים ולמצטיינים ועל תהליך האיתור ניתן , פרטי ההתקשרות עם הרפרנטים

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

 
 , ברכה ובהצלחהב

                              
 

            
 

 
                      

                 
                

 רינת יצחקיד"ר                                                                                  מנחם נדלר                   
 לאיתור מחוננים היחידהמנהלת                                              מצטייניםלו למחוננים האגףמנהל                 

 מכון הנרייטה סאלד                       המינהל הפדגוגי                                                                
                                משרד החינוך                                

    
 
 
 
 

 :העתק
 מנהלי מחוזות 

  מחוזיים למחוננים ולמצטיינים רפרנטים
 רפרנטים מחוזיים לתהליך הקבלה ולפניות הורים

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

