מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים
כ"ה בחשוון תשע"ח
14.11.2017
סימוכין2000-1038-2017-0126521 :

לכבוד,
ראשי מנהלי /אגפי  /מחלקות חינוך ברשויות המקומיות
מנהלי מרכזי העשרה למחוננים ולמצטיינים
מנהלי בתי"ס בהם פועלות כיתות מחוננים
רכזי מסלולי כיתות מחוננים
שלום רב,

הנדון :עדכון בנושא תהליך הקבלה לכיתות המחוננים בחינוך העל יסודי לקראת לימודים בתשע"ט
האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך החל בתהליך מבחני הקבלה לתכניות הייחודיות לתלמידים
מחוננים ומצטיינים בחינוך העל יסודי לקראת שנת הלימודים הבאה )תשע"ט( .מכון קרני הוא הגוף
החיצוני שנבחר במכרז על ידי משרד החינוך כבוחן מטעם האגף הבוחן בשנת הלימודים הנוכחית,
ולקראת שיבוץ התלמידים המחוננים במסגרות )כיתות ומרכזי העשרה( בעל-יסודי בתשע"ט.

תנאי הקבלה לכיתות הייחודיות למחוננים בחינוך העל-יסודי
האגף למחוננים ולמצטיינים מפעיל כיתות ייחודיות לתלמידים מחוננים המשולבות באחד מבתי הספר
העל יסודיים במספר ישובים ברחבי הארץ .כיתות אלה הנן כיתות על אזוריות.
באתר האגף מופיעה רשימת בתי הספר בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.
פתיחת הכיתות מותנת במספר תלמידים מינימלי שימצאו מתאימים.
תנאי הקבלה לכיתות הייחודיות למחוננים בחינוך העל-יסודי הינם:
 .1מבחן קבלה הנערך מטעם האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ,באמצעות הזכיין
המאושר לכך בלבד – מכון קרני
 .2ראיון קבלה אישי/קבוצתי המתקיים על ידי צוות פדגוגי בבית הספר
 .3מקום פנוי בכיתה.
תנאי קבלה עבור תלמידים בוגרי מסגרות מחוננים בשנתוני המעבר )מיסודי לעל יסודי ( בלבד:
 .1תלמיד בוגר כיתת מחוננים ביסודי )שאותר ולמד בשנתיים האחרונות לכל הפחות במסלול הקיים
ביסודי( .תלמיד זה נדרש לעמוד בתנאים  2ו 3 -בלבד.
 .2בוגר תכניות המחוננים במרכזי יום העשרה )אותר ולמד בכיתה ה' ו' ( שהישגיו בבחינה לא יגיעו
לאחוזון הנדרש לקבלה  -על בסיס מקום פנוי ,יפנה האגף לקבלת חוות דעת של הצוות החינוכי במרכז.
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חוות הדעת תינתן על בסיס דף קריטריונים אחידים שאושר על ידי ועדת היגוי מקצועית של האגף
והייעוץ המשפטי של משרד החינוך.
ציון חוות הדעת ישוקלל עם ציון הבחינה ,על סמך תוצאות השקלול יוחלט האם התלמיד יוזמן לראיון
קבלה אם לאו .הודעות תשלחנה בכתב.
ילדים המעוניינים ללמוד באחת הכיתות הייחודיות בחינוך העל-יסודי מתבקשים להירשם באמצעות
טופס מקוון הנמצא באתר האגף למחוננים ובאתר המכון הבוחן.
התלמיד יופנה לכיתת מחוננים הפועלת ביישובו.
אם ביישובו לא פועלת כיתת מחוננים יופנה לכיתה הפועלת בסמוך לאזור מגוריו  .במקרה זה עליו לציין
בטופס המקוון את הכיתה אליה הוא מבקש להיות מופנה.
הרישום למבחנים יערך החל מחודש נובמבר ועד  31בדצמבר  2017באמצעות הטופס המקוון .המבחנים
יתקיימו עד סוף חודש ינואר  2018לקראת שיבוץ בכיתות המחוננים בשנת הלימודים שלאחר מכן.
המבחנים מתקיימים במספר מועדים ובמספר מרכזי בחינה בארץ.
מבחן הקבלה לכיתות המחוננים )בעל יסודי( נערך מטעם האגף באמצעות גוף מקצועי שנבחר במכרז של
משרד החינוך ,המבחן כרוך בתשלום ע"ס  200ש"ח לגוף הבוחן.
תוצאות המבחנים תועברנה ישירות לאגף אשר יקבע באם הישגי התלמיד עומדים בקריטריונים שנקבעו
כסף הקבלה לכיתה .בכל מקרה לא יימסר לכם או לכל גורם אחר שום מידע שהוא מעבר לעובדת זכאותו

או אי זכאותו של התלמיד להשתתף בכיתה ,זאת מאחר והמבחנים לא נועדו לאבחן את פרופיל הכישורים
של התלמיד ,אלא רק לאתר את התלמידים בעלי הכושר הקוגניטיבי הכללי הגבוה ביותר יחסית לתלמידי
השנתון האגף בשיתוף הגוף הבוחן ימסור את ההחלטה להורים בכתב .
אם הישגי התלמיד לא יגיעו לסף הנדרש הוא יהיה זכאי להגיש בקשה למבחן חוזר.
מבחן חוזר יתאפשר במועד המבחנים הבא בלבד :חורף  . 2019הזכאות למבחן חוזר נקבעת על סמך
הקבלה ,נסיבות אישיות ומקום פנוי בכיתה.
אם התלמיד שייך לקבוצות אוכלוסייה מיוחדות:
 .1תלמידים בעלי צרכים מיוחדים  -לקות למידה ,הפרעת קשב וריכוז ,הפרעת תקשורת,
לקות פיסית ו/או מצב בריאותי מיוחד המצריך תנאי בחינה מותאמים ,זכאים להגיש
בקשה למבחן בתנאים מותאמים עד  .31.12.2017פרטים מלאים ,הפניה לטופס וכן
רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה ניתן למצוא בדף העוסק בקבלה למסגרות
המחוננים בחינוך העל-יסודי באתר האגף.
 .2תלמידים עולים חדשים -נולדו בחו"ל ועלו לארץ בכיתה ג' ,יכולים להבחן לבחירתם
באחת מהשפות הבאות :ערבית ,אנגלית ,צרפתית ורוסית.
תלמידים תושבים חוזרים או כל תלמיד -נולדו בארץ ולמדו בשנתיים האחרונות במסגרת חינוכית שאינה
דוברת עברית ,יכולים להבחן לבחירתם באחת מהשפות הבאות :ערבית ,אנגלית ,צרפתית ורוסית
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תודה רבה על שיתוף הפעולה ובהצלחה לכל המועמדים,

בברכה,
מנחם נדלר
מנהל האגף

העתקים:


גב' מירי נבון – מ"מ מנהל המינהל הפדגוגי



גב' גילה כהן דרעי – ס .מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים



גב' פנינה זלצר – מפקחת ארצית למחוננים



עו"ד עדי נעם סביר – יועצת משפטית ,משרד החינוך



רפרנטים מחוזיים למחוננים



מדריכים מתכללים למחוננים



מדריכים פדגוגיים בכיתות המחוננים



גב' גלית צמח -מרכזת פניות וטיפול בפרט  -אגף מחוננים ומצטיינים



גב' אלין קשטכר – מדריכה ארצית לאיתור ויעוץ.



גב' פלורית ארנון – מדריכה ארצית לאיתור



מר איציק ליבוביץ -מנהל חטיבת תקשוב ושירות למערכת החינוך



גב' טל ספיר -מנהלת פורטל שער למנהל ,מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
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