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 פ"אשנה"ל תש –  במגזר דוברי עברית   למנהלי בתי הספרמעודכן מידעון  

   חוננים ומצטייניםמ  ייחודיות לתלמידים  לתכניותמבחני קבלה 

 חשון התשפ"א 
 
 

 מנהלים יקרים שלום רב, 

במתווה חדש, התואם לקראת שנת הלימודים הבאה )תשפ"ב( משרד החינוך נערך לביצוע מבחני האיתור למחוננים ולמצטיינים 

                                                                               .את שנת הלימודים הנוכחית )תשפ"א( המתקיימת במציאות המשתנה של הקורונה

.  21.12.2020לתאריך נדחה   4.11.2020 מבחן שלב א' שהיה אמור להתקיים בבתי הספר יסודיים בתאריך ,ממתווה זה כחלק

                                                                                                       המבחן יתבצע בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך. 

חשוב להדגיש . ובכל מקרה תוצאותיו הינם יחסיות לכיתה התאמה לרמת התלמידים ולמיומנויות שרכשו עד כהעבר המבחן 

טרם רכשו מיומנויות קריאה וחשבון,  –)מכל סיבה בשלים השנה  תלמידים שאינםולציין בפני ההורים והצוות החינוכי כי 

לביצוע המבחן יוכלו להבחן גם בשנת הלימודים הבאה )תשפ"ב( באמצעות הגשת בקשה מקוונת  בשלות רגשית או סיבה אחרת(  

 . 2021למבחן בפורטל הורים החל מחודש אוקטובר 

המשרד  ותחלואה מבחן שלב א' בשל הנחיות של אזורים מוגבליםשבהם בתי ספר או תלמידים לא יוכלו לקחת חלק ב במקרים

   .בסמוך למועד המבחן יפרסם בעניינם הנחיות מתאימות

 זוריים ובאחריותאשלב ב' יתקיים במרכזי בחינה . הספר והוא באחריות המנהל-יתמתקיים בב של התהליך' שלב א

בחני האיתור לתלמידים מחוננים ומצטיינים בהתאם לביצוע מ החינוך משרד  מטעם במכרז )מכון קרני( שזכה חיצוני ספק

   להנחיות ופיקוח האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

לרבות שירותי ניקיון ואחזקה, תשלומי מיסים הנדרשים  תשלום תקורה למוסדות המשמשים אתרי בחינה, תחזוקת אתר הבחינה

   .14/5.2019מס'  על הספק החיצוני )מכון קרני( על פי מכרז  מהרשויות וביטוח המבנה, חלים

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

   וליהנות מהן בעתיד. הייחודיות הקבלה לתכניות 

החינוך, וכן על עובדי ההוראה, להפנות או להמליץ או לשווק מכונים או תוכניות חל איסור על מנהלי מוסדות שימו לב כי 

פרטיות המכינות תלמידים לקראת מבחני איתור בתשלום או בכלל. כמו כן אין לבצע הכנה כאמור, בין אם באופן יזום ובין אם 

 בהנחיית הרשות המקומית, בתוך בתי הספר או במרכזי ההעשרה. 
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 שלבים בתהליך האיתור 
 

עדכון במערכת מצבת תלמידים את גורמי הקשר של כל התלמידים הנבחנים  
ופרטי התקשרות עימם לפני ביצוע מבחן שלב א'  )מספר טלפון נייד לשימוש  

משרד ודוא"ל לשימוש משרד(.  עדכון תקופות לימוד במנב"סנט ובדיקה  
    שהכיתות הנבחנות קיימות במנב"סנט.

 תאריכי הביצוע 
 

 21.12.2020ב', ו' בטבת התשפ"א ,  יום   לפני
 

 27.11.2020יום ו',  י"א בכסלו התשפ"א ,  עד הספר -משלוח ההודעה להורים בדבר המבחנים הצפויים בבית .1
 14:00-15:30בין  8.12.2020 יום ג', כ"ב בכסלו התשפ"א טיפול בתוצאות מבחן שלב א' )סינון( במנב"סנט  -הדרכות מקוונות .2

-14:00בין    10.12.2020כסלו התשפ"א ביום ה',  כ"ד 
15:30 

 21.12.2020יום ב', ו' בטבת התשפ"א ,   חשיפת מבחן שלב א' במערכת מנב"סנט, הנחיות העברה וציינון 

 בבוקר  7:30בשעה   

 העברת מבחן הסינון )שלב א'( לכל תלמידי השכבה    .3
 

 21.12.2020ב', ו' בטבת התשפ"א , יום                    

 בשיעור הרביעי במערכת השעות   

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

 סימון התלמידים המופנים למבחני שלב ב'    •

בית • מנהל  עם  ההתקשרות  פרטי  של  -דיווח  הקשר  גורמי  ועם  הספר 
 התלמידים.

 

 . אישור המנהל את הרשימה.  5
 3.1.2021יום א', י"ט בטבת התשפ"א,     -* מועד אחרון לביצוע פעולת "אישור מנהל" 

 

להורים תימסר   לב, ההודעה  שימו  להורים.  הודעה  לאחרמשלוח  לפני    רק  ולא  בטבת התשפ"א  אישור המנהל את הרשימה  כ'  ב',  יום, 
4.1.2021  

 . משלוח ההודעה להורים בדבר החלטת בית הספר להפנות או לא להפנות את ילדם למבחן שלב ב'  6

 .   11.1.2021ולא יאוחר מיום ב', כ"ז בטבת התשפ"א  4.1.2021ב', כ' בטבת התשפ"א  החל מיום  
    .  13.1.2021ד', כ"ט בטבת התשפ"א, יום באחריות מנהל בית הספר והצוות החינוכי  לוודא שכל ההורים אשרו שקיבלו את ההודעה עד  

 . לא יטפל בבקשות וערעורים של הורים הספר-בית . לתשומת לבכם: 7
הורים המעוניינים לערער על החלטת הצוות החינוכי יגישו פנייה מקוונת  במכתב מצוין בפני ההורים על האפשרות לערער על החלטת בית הספר.  

 .   4.1.2021בפורטל הורים באתר משרד החינוך החל מיום החל  מיום, ב', כ' בטבת התשפ"א 
 . 31.1.2021מועד אחרון להגשת בקשות הוא יום א', י"ח בשבט התשפ"א , 

   – 1  בנוגע לתהליך הקבלה לתכניותמועד אחרון לפניות הורים אל משרד החינוך 

 .31.1.2021א', י"ח בשבט התשפ"א , 

משרד  בכפוף להנחיות   2021אפריל  –מבחני שלב ב' יתקיימו בחודשים פברואר           
הספר יקבל את ההזמנות לבחינות שלב ב'  -החינוך ומשרד הבריאות. מנהל בית

, יוודא כי קיימת התאמה  2021עד מרס    2021בדואר אלקטרוני בחודשים ינואר  
בכמות ובשמות התלמידים שדווחו במערכת מנב"סנט ויחלקן לכל אחד ואחת  

מספר בין  התאמה  ואין  במידה  אישית.  במעטפה  ההזמנות    מהתלמידים/ות 
שקיבלתם לבין מספר התלמידים שדיווחתם אנו פנו למכון קרני במייל בהתאם  

  בדף המידע בפורטל מוסדות חינוך לפרטי התקשרות עם מכון קרני שיתפרסמו  
     . 2021 ינואר החל מחודש 

 2021מרס -פברואר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 למבחן בשפה מותאמת. , בקשה למבחן שלב ב', בקשה למבחן בתנאים מותאמים ובקשה 'ערעור על תוצאות מבחן שלב א 1

https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/mivhan_sinon_mehunanim_vemiztainim.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/mivhan_sinon_mehunanim_vemiztainim.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/mivhan_sinon_mehunanim_vemiztainim.aspx
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 תהליך הסינון הראשוני השלבים ב . א

יש לעדכן במצבת תלמידים את גורמי הקשר של כל התלמידים הנבחנים ופרטי התקשרות , לפני ביצוע מבחן שלב א'
וכן את גורמי הקשר ופרטי ההתקשרות של תלמידים  )מספר טלפון נייד לשימוש משרד ודוא"ל לשימוש משרד( עימם

 שהוריהם חיים בנפרד )כפי שהונחיתם בחוזר מנכ"ל(. 
 לעדכן במנב"סנט תקופות לימוד ולבדוק שהכיתות הנבחנות קיימות במנב"סנט.  כמו כן יש 

 מבחני סינון )שלב א'(  – הצפויים. משלוח הודעה להורים בדבר המבחנים 1

)ראו הנוסח בעמוד  ישלח מכתב  בית הספר על תאריך המבחן ומטרתו6-7ים  לכל ההורים  ו( המודיע להם   יבקש את אישור, 
שההורים יודעים , וכן  אפשר לתלמיד להיבחן. במכתב מצוי כל המידע הדרוש להורה על מנת שיוכל לעל כך שקראו אותו  םההורי

נטילת חלק בהליך האיתור משמעה הסכמה   כי  ילדם מביה"ס לספק החיצוני שנבחר   מצידםומסכימים  על  להעברת מידע 
( לצורך המשך תהליך האיתור ובהמשך מועברות  תוצאות מבחן שלב ב'  מכון קרני  ,במכרז ע"י משרד החינוך )הגוף הבוחן 

שפרטי ילדם יעברו ו  '(שלב א)  הסינוןבמבחני    ןייבח  םנם מעוניינים כי ילדהורים שאי  .מהגוף הבוחן לאגף למחוננים ולמצטיינים
גופים הספר לפעול על פי -הל ביתנבמקרה של הורים החיים בנפרד על מיודיעו על כך בכתב מראש להנהלת בית הספר.    בין 

יוכל להיבחן במבחני הקבלה לתכניות   שני ההורים.לשלוח הודעות להנחיות המשרד ו בהיעדר הסכמת ההורים התלמיד לא 
 ייחודיות למחוננים ולמצטיינים.

 
  לבחינה בית הספר היערכות . 2
 

 על ידי המינהלת ליישומים מתוקשבים מקווןאשר תועבר בשיעור  הטיפול בתוצאות המבחנים על אופן השתתפות בהדרכהא. 
  . 14:00-15:30בין   10.12.2020וביום ה', כ"ד כסלו התשפ"א  14:00-15:30בין  8.12.2020ג', כ"ב בכסלו התשפ"א ביום 

בפורטל מוסדות   הרישום להדרכה יתבצע ההשתתפות בהדרכה הכרחית להצלחת תהליך הסינון הראשוני.
 . https://lp.vp4.me/83fq בקישור חינוך

 
ביום ב', ו' בטבת    למערכת מנב"סנט  ויועל  תו ולבדיקת המבחן  הוראות להעבר,  הסינון  מבחן.  החומרים מאתר מנב"סנט  הורדת   ב.

 .בהרשאה של מנהל וסגן מנהל בלבדתתאפשר ת חומרים אלו הורד. בבוקר 7:30בשעה   21.12.2020התשפ"א , 
  

  על פי ההנחיות שכפול המבחניםג. 

 על הכללים הבאים: הקפיד ול השכבה הנבחנתתלמידי  כל עבורת המבחן לצלם איש   
 . לא לדלג על אף עמוד -עמודי החוברת  כל. להדפיס ולצלם את 1
 עוקב.לפי מספר ו מסודרים נכון העמודים ולהקפיד ש צדדי-צילום דו . לבצע 2
 .  וכוללת את כל העמודיםמסודרת בסדר הנכון החוברת יש להוציא עותק אחד למטרת בקרה ולוודא ש. 3
 לפי המקומות המסומנים בדוגמה.  בשתי סיכות צדלהדק את החוברות . 4
 

ולהנחות את הצוות החינוכי כיצד לקיים את המבחן בהתאם    לשמור על חיסיון מוחלט של המבחן עד למועד ביצועו  יש 
לצלם/להעתיק את נוסח המבחן או חלקו, להעביר את המבחן   להנחיות העברה ובדיקה של מבחן הסינון. חל איסור מוחלט

אסור   –את המבחן לגורמים מחוץ לבית הספר. שימוש במבחן למטרות שונות מאלו שלמענן נועד  להעביר בין בתי ספר או 
או בין  ימו לב ! בכל ספק של הדלפת טופס הבחינה/העתקה/צילום או העברתו לכל גורם חיצוני לביה"סבתכלית. ש

 , תפסל הבחינה, לא ילקחו בחשבון תוצאות התלמידים ויתקיים הליך משמעתי מול המוסד החינוכי. בתיה"ס

 
 )שלב א'( לכל תלמידי השכבה הסינון  . העברת מבחן 3

לכל תלמידי  שיעור הרביעי  ב 21.12.2020ביום ב', ו' בטבת התשפ"א ,  -בכל בתי הספר באותו יום   יערךי (שלב א)מבחן הסינון 
 אין להעביר לתלמידים מבחן זה בכל מועד אחר.  . השכבה

 העברת המבחנים תיעשה על פי המסמך "הנחיות להעברה ולבדיקה של מבחן הסינון".  
בעת הזו ולפי הנחיות "אורחות חיים" במוסדות חינוך בשגרת קורונה, ההנחיות לגבי ההיבחנות במבחן הסינון הן בכפוף הערה:  

     הבחינה תישלח הנחיה בהתאם. במקרה של ביטול לימודים במועד להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות. 
 יש להקפיד על טוהר הבחינות הן בשלב ההעברה בכיתה והן בטיפול במבחנים לאחר מכן.  

ביום המבחן, הצוות החינוכי יחליט האם לדווחו לשלב ב במנב"סנט, לפי   שתלמיד חולה או הונחה להישאר בבידודבמקרה 
פנותו לשלב ב', הוריו יקבלו מכתב תשובה מתאים ויוכלו להגיש בקשה  חוות דעת של הצוות החינוכי. במקרה שהוחלט לא לה

 למבחן שלב ב' באמצעות פנייה בפורטל הורים, במידה וירצו בכך. 
 

תלמידים המשתייכים לאוכלוסיות מידע  על אופן היבחנות במבחן שלב א' ובמבחן שלב ב' של * 
 ( המשךמיוחדות )ראו פירוט ב

 

 
 
 

file:///C:/Users/gerbe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6BR7015D/בפורטל%20מוסדות%20חינוך
file:///C:/Users/gerbe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6BR7015D/בפורטל%20מוסדות%20חינוך
https://lp.vp4.me/83fq
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 בדיקת המבחנים ודיווח הציונים במערכת מנב"סנט  . 4

ייבדקו על ידי הצוות החינוכי של המבחנים בדיקת המבחנים תיעשה על פי המסמך "הנחיות להעברה ולבדיקה של מבחן הסינון". 
ילה את מבחני הכיתה המקב תבדוק/מחנכי השכבה באופן שבו כל מחנכ/ת יבדוק על ידיבדיקה תיעשה מומלץ שה. בית הספר

את ציוניהם בכל אחד מחלקי כל התלמידים,  עבורמנב"סנט, ב יש לדווח  אפשריות על הטייה בתוצאות.וזאת כדי למנוע טענות 
  .המבחן

 . 3.1.2021יום א', י"ט בטבת התשפ"א,  עד  – המופנים לשלב ב'  את רשימת התלמידיםאישור מנהל ביצוע פעולת . 5

הציונים במבחנים ועל סמך היכרותו עם התלמידים, מיהם התלמידים המופנים למבחן שלב ב'  הצוות החינוכי יחליט, על סמך  
בדיווח ניתן לכלול תלמידים שהצוות החינוכי ממליץ עליהם, גם אם לא   (.שכבה כיתה והמתלמידי ה 20% -כשל תהליך האיתור )

יש  (. 4)ראו הגדרות בעמ'  רים כאוכלוסיות מיוחדות נכחו בבחינה או שהישגיהם היו נמוכים באופן מפתיע, וכן תלמידים המוגד
 כל אחד מהתלמידים הללו האם "מופנה על סמך מבחן" או "מופנה על סמך חוות הדעת של הצוות החינוכי".  לסמן עבור

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

מערכת הודעת  תופיע  המנהל,  אישור  ושעת לאחר  תאריך  המאשר,  שם  בציון  המופנים  התלמידים  רשימת  את  ביצוע   המאשרת 
  .האישור

  לשנות את הרשימה לאחר ביצוע פעולת אישור מנהל לא ניתן יהיה לבצע שינויים, להוסיף דיווחים חדשים או לידיעתכם: 
                         באחריות מנהל בית הספר לוודא שפעולת אישור המנהל ודיווח רשימת התלמידים בוצעה בהצלחה.  .במנב"סנט

והתלמידים לא יוזמנו קרני למכון בר רשימת התלמידים המופנים לשלב ב' בהיעדר ביצוע פעולת אישור מנהל כנדרש, לא תוע
 .  למבחן שלב ב' 

 
אפשר לפנות למוקד התמיכה של הקשורות בדיווח התלמידים המופנים לשלב ב' במנב"סנט  בשאלות טכניות ובשאלות תפעוליות  

 . 03-6906600המינהלת ליישומים מתוקשבים בטלפון 
בדף המידע בפורטל בלבד    פנייה מקוונת לקבלת מידע של צוותי חינוך בנושא איתור ומבחני הקבלה יש לפתוחבשאלות הנוגעות  

 .מוסדות חינוך
 

ב', כ"ז ולא יאוחר מיום  4.1.2021ב', כ' בטבת התשפ"א  מיוםהחל  בשלב זה עדיין אין להודיע להורים את החלטתכם, אלא 
 . 11.1.2021 בטבת התשפ"א

 
 כם: לסיכום ולתשומת לב

 תאריך ושעת האישור.בציון   ,צג הודעה על הצלחה בביצוע הפעולהתו, כפתור אישור מנהללאחר לחיצה על שעליכם לוודא  ✓
ידית למוקד התמיכה של המינהלת ליישומים מתוקשבים ילפנות מהודעה המאשרת את קליטת הרשימה יש בהיעדר 
 מנהל כנדרש.הפעולת אישור את  בצעללאחר מכן ו 03-6906600 בטלפון

 מומלץ להפיק במערכת מנב"סנט דוח מודפס כדי שישמש אתכם למעקב ובקרה. ✓

  בכתב את מכון קרני  ואנא ידע –במידה והמנהל סבור שבשכבת הגיל המיועדת, אין תלמידים המתאימים להיבחן בשלב ב'  ✓
         .     2021ינואר החל מחודש  בדף המידע בפורטל מוסדות חינוךיתפרסמו שפרטי התקשרות עם מכון קרני בהתאם ל

במדגם ה התלמידים עד סוף שנת הלימודים. במהלך השנה תיערך בדיקהמבחנים של כל מחברות את   לשמור בבית הספריש 
את המחברות של בחינות הסינון קרני מכון אל שלוח יתבקשו לם מנהליה, ומשרד החינוך( הנחיות)זאת על פי  מבתי הספר

 של כל תלמידי השכבה. 
 

 במנב"סנט התלמידים  דיווחרק לאחר  תישלח –ההורים בדבר החלטות בית הספר לכל . הודעה 6

  . 11.1.2021ב', כ"ז בטבת התשפ"א ולא יאוחר מיום  4.1.2021ב', כ' בטבת התשפ"א החל מיום 
 

, בין אם ילדם נכלל ברשימת המופנים  ההורים בשכבה לכלת תשובה  הודעיש לשלוח  סנט" לאחר דיווח התלמידים במנב
  (. 8-10   המתאים בעמ' מבחני שלב ב' ובין אם לא )ראו הנוסח ל

בכל אחד מנוסחי המכתבים ) נוסח מכתב תשובה מופנה לשלב ב'/לא מופנה לשלב ב'( קיים מידע משמעותי לתשומת ליבכם, 
  אפשר להם לערער עללת ההורים בהחלטתכם, היא ליידע את הודעת התשובה להורים מטרלהמשך התהליך.  להורים

 קבלת ההזמנה למבחן. התהליך והחלטתכם ולעקוב אחר 
   . 13.1.2021יום ד', כ"ט בטבת התשפ"א, עד  הההודעקבלת את יאשרו באחריות מנהל בית הספר לוודא שכל ההורים 

 

 בפורטל הורים באתר משרד החינוך. מקוונת   באמצעות פנייה –ערעור הורים על החלטות בית הספר א. . 7

שילדם ייגש  במשרד החינוךפורטל הורים באתר דרך  שלב ב', רשאים לבקשלמבחני הורים שילדם לא נכלל ברשימת המופנים 
מבעלי  2%-להורים שמבחן שלב ב' נועד לאתר ככולים להסביר או יועצ/ת י ת/מחנכ בכל זאת למבחני האיתור )שלב ב'(. 

          ת ביותר באוכלוסייה, ולכן הוא קשה הרבה יותר ממבחן הסינון הראשוני. היכולות הגבוהו
 
 
 

https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/mivhan_sinon_mehunanim_vemiztainim.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/mivhan_sinon_mehunanim_vemiztainim.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/mivhan_sinon_mehunanim_vemiztainim.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/mivhan_sinon_mehunanim_vemiztainim.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/mivhan_sinon_mehunanim_vemiztainim.aspx
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. אם ההורים בכל זאת מתעקשים  כדאי להדגיש שתסכול גדול מדי בבחינה או בעקבות התוצאות עלול להסב נזק לתלמיד
בבקשת ערעור על תוצאות מבחן שלב א'   משרד החינוךלפורטל הורים באתר  מקווןבאופן לפנות ישירות שילדם ייבחן, עליהם 

מיום  החלים מותאמים( לפי סוג הבחינה המתאים לילדם )מבחן רגיל/מבחן מותאם שפה/ מבחן בתנאובקשה למבחן שלב ב' 
 . 31.1.2021א', י"ח בשבט התשפ"א ,  יום מועד אחרון להגשת בקשות .  4.1.2021ב', כ' בטבת התשפ"א 

 
    הנמנים על אוכלוסיות מיוחדותתלמידים הטיפול בב. 
 

 התלמידים העונים על הגדרות אלה זכאים להתנהלות מיוחדת הן במבחן שלב א' והן במבחן שלב ב': 
 

)ובכלל זה תלמידים עם לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, מוגבלות פיזית או   תלמידים עם צרכים מיוחדים
יבחנות המקובלים עבורם בבית הספר בשיתוף ובידוע ההבהתאם לתנאי  באותו מועד  יבחנו במבחן שלב א'    מצב בריאותי מיוחד(

 ההורים. 
 

אשר נולדו בחו"ל, עלו ארצה והחלו ללמוד במערכת החינוך    תלמידים  –ותלמידים אזרחים עולים     תלמידים עולים חדשים
 .בישראל לפחות מגיל טרום חובה

 רצופות. תלמידים ששהו בחו"ל לפחות ארבע שנים  -תלמידים תושבים חוזרים 
  .תלמידים שלמדו באחת מהשנתיים שקדמו למועד המבחן במסגרת חינוכית שאינה דוברת עברית או ערבית

             מבחן שלב א' מתקיים בשפות העברית והערבית בלבד.
                                                                                          

. ההחלטה על  בהתיעצות עם הצוות החינוכי תלמידים העונים על הגדרות אלה יבחרו האם לקחת חלק במבחן שלב א'
 הפנייתם לשלב ב' תתקבל על סמך חוות הדעת של הצוות החינוכי.  

להגיש בקשה  בית הספר ינחה את הוריהם , אלו תומיוחד ותמבחני שלב ב' נמנים עם אוכלוסילתלמידים המופנים שר כא
 .  )מבחן בתנאים מותאמים/ מבחן בשפה מותאמת( להיבחן בשלב ב' בתנאים המותאמים להם

             בפורטל הורים באתר משה"ח בצירוף המסמכים הרלוונטיים מקוונתעל ההורים להגיש את הבקשה באמצעות פנייה 
למעקב אחר קבלת הזימון למבחני   בדבר אחריותם חשוב ליידע את ההורים  . 31.1.2021א', י"ח בשבט התשפ"א , יום   דע

נא הפנו אליו את פורטל הורים באתר משרד החינוך, הנוהל להגשת הבקשה מופיע ב. בתנאים המתאימים לילדם שלב ב'
בהקדם הודיע על כך יידעו אותם שבמידה ותוך כדי תהליך האישור יקבלו הזמנה למבחן קבוצתי רגיל עליהם לו ההורים

ינואר  החל מחודש  בפורטל הורים באתר משה"חיתפרסמו שעם מכון קרני פרטי התקשרות בהתאם ל במיילקרני למכון 
2021 . 

 
ב כלל צרכים מיוחדים אינו עולה על שיעורם בקר  עם, שיעור התלמידים המחוננים והמצטיינים בקרב התלמידים  לידיעתכם

לפני שתבדקו היטב אם יש בסיס להשערתכם לגבי יכולתו הלימודית    אל תמהרו להפנות תלמיד לבחינת שלב ב'התלמידים.  
 הגבוהה. 

 
 כיתה" השנה?  הודלגם תלמיד "אמה עושים . ג

, בפ"למבחן שלב ב' רק בשנה הבאה )תש שיגש, ההמלצה היא שלב א'מבחן סמוך למועד השנה, כיתה"  הודלגלמיד "התאם 
השנה הנוכחית את  הלך הוא יצמצם במ כך בפורטל הורים באתר משרד החינוך.בקשה מקוונת למבחן . באמצעות (2022-2021

 . דלגהפער הטבעי הקיים בינו לבין התלמידים הלומדים בדרגת הכיתה שאליה הו

לידיעתכם, תלמיד זה ייבחן במבחני שלב ב' המתאימים לדרגת הכיתה אליה הוא "הודלג" והישגיו יושוו לנבחנים בדרגת  
  לגילו הכרונולוגי. ולאכיתה זו 

 וננים ומצטיינים ד. תוצאות מבחני הקבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מח

תהליך איתור תלמידים מחוננים ומצטיינים ביסודי לקראת שיבוצם בתוכניות ובמסגרות הייחודיות בשנת הלימודים תשפ"א  
נקטע עקב משבר הקורונה. בימים אלו מתחדש התהליך בכפוף להנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת. אי לכך, צפוי 

לל ההורים, לתלמידים הנבחנים למסגרות הטיפוח שאמורות לקלוט את התלמידים בשנת  עיכוב בפרסום תוצאות האיתור לכ
 הלימודים הבאה.    

נכון לעת הזו, התשובות לכלל התלמידים שיבחנו בשלב ב' )שלב האיתור( צפויות להישלח במרוכז בסוף חודש יולי עד תחילת 
ביצוע הבחינות ו/או בקיום התהליך לאור מגיפת הקורונה, יפורסם אוגוסט. אם יחול שינוי בנהלים וההנחיות לגבי אופן 

 המועד המעודכן 

בשאלות טכניות ובשאלות תפעוליות לגבי אופן דיווח תוצאות מבחן שלב א' ודיווח התלמידים לשלב ב'  למוסדות חינוך:סיוע 
. בשאלות הנוגעות לקבלת מידע 03-6906600יש לפנות למוקד התמיכה של הִמנהלת ליישומים מתוקשבים בטלפון  ,במנב"סנט

 בלבד. בדף המידע בפורטל מוסדות חינוךפנייה מקוונת   של צוותי חינוך בנושא איתור ומבחני הקבלה יש לפתוח

מוקד שירות ומידע ארצי לפניות הורים בטלפון  ל בנושא איתור ומבחני הקבלההורים יוכלו לפנות בכל שאלה סיוע להורים: 
המועד האחרון להגשת בקשה למבחן  .  פורטל הורים באתר משרד החינוך ב * או להגיש פנייה מקוונת6552  או 3983960-073

 . 31.1.2021התשפ"א, י"ח בשבט ', איום  שלב ב' הוא 

https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/primary-education-frameworks/first-test-b-and-c
https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/primary-education-frameworks/first-test-b-and-c
https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/primary-education-frameworks/first-test-b-and-c
https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/primary-education-frameworks/first-test-b-and-c
https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/primary-education-frameworks/first-test-b-and-c
https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/primary-education-frameworks/first-test-b-and-c
https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/mivhan_sinon_mehunanim_vemiztainim.aspx
https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/primary-education-frameworks/first-test-b-and-c
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 הורים יקרים, 
 האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך מפעיל תכניות מיוחדות לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים בתחומי דעת שונים. 

 .  בפ"בקרוב יחלו מבחני הקבלה לשנת הלימודים תש
תשפ"א( משרד החינוך נערך לביצוע מבחני האיתור למחוננים ולמצטיינים במתווה חדש, התואם את שנת הלימודים הנוכחית )

יסודיים המבחן שלב א' שהיה אמור להתקיים בבתי הספר  ,כחלק ממתווה זה .המתקיימת במציאות המשתנה של הקורונה
                            המבחן יתבצע בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.  .21.12.2020נדחה לתאריך   4.11.2020 בתאריך

                                                                                                             ותוצאותיו ישקפו את הישגי הכיתה בצורה יחסית המבחן יעבור התאמה לרמת התלמידים ולמיומנויות שרכשו עד כה
באמצעות הגשת   ם בשלים השנה לביצוע המבחן יוכלו להבחן גם בשנת הלימודים הבאה )תשפ"ב(תלמידים שאינ שימו לב כי 

שבהם בתי ספר או תלמידים לא יוכלו לקחת חלק   . במקרים2021בקשה מקוונת למבחן בפורטל הורים החל מחודש אוטובר 
 . בסמוך למועד הבחינה  ימותבמבחן שלב א' בשל הנחיות של אזורים מוגבלים המשרד יפרסם בעניינם הנחיות מתא

 כם מתבקשים לקרוא את המידע בעיון ולציין בפניכם את המועדים שלהלן.  הנ
 המבחנים יתנהלו בשני שלבים: 

ב', ו'  ביום בשלב ראשון כל תלמידי השכבה יעברו מבחן סינון ראשוני אשר יתקיים בבית הספר : מבחן שלב א' )מבחן סינון(
בית צוות ללסייע המבחן נועד  . בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך בשיעור הרביעי  21.12.2020בטבת התשפ"א , 

(, והוא בודק בעיקר את  ובשכבה  מהתלמידים בכיתה 20%-)כ הספר לבחור את התלמידים בעלי היכולת הגבוהה ביותר בכיתה
בתום בדיקת המבחנים נודיע לכל הורה אם ילדו נכלל או לא נכלל ברשימת  המתמטית.  הבנת הנקרא של התלמידים ואת יכולתם 

                                                                                                                                                למבחן שלב ב'. התלמידים המופנים
ת ערעור על תוצאות מבחן שלב א' ובקשה למבחן שלב ב'  יוכלו לפנות בבקש בית הספר לערער על החלטתהורים שיבקשו 

יום א', י"ח בשבט ועד   4.1.2021מיום, ב', כ' בטבת התשפ"א   מיוםהחל   בפורטל הורים באתר משרד החינוך פנייה באמצעות 
במועד  פניות לאחר מועד זה לא תטופלנה .)המועד האחרון להגשת פניות הוארך בחודש ימים( בלבד 31.1.2021התשפ"א , 

החל מחודש  ,בשנת הלימודים שאחריבאתר משרד החינוך . ניתן יהיה להגיש בקשה למבחן בפורטל הורים 2021מבחנים חורף 
   בדצמבר. 31עד ואוקטובר 

כפוף להנחיות משרד  ב  2021 אפריל  -פברוארחודשים ב מבחן שלב ב' יתקיים : בחן שלב ב' )מבחן איתור(מ
תינתן  במידה ויחול שינוי במועדים עקב הגבלות והנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות . הבריאות ומשרד החינוך

מחוץ לבית הספר, בשעות  במרכזי בחינה אזוריים קרני מכון אמצעות בעל כך הודעה בפורטל הורים. המבחן יערך 
מבחן זה בודק את היכולת הקוגניטיבית   מבחן פסיכומטרי אישי המתקיים בקבוצה.במתכונת של   אחר הצהרים 

הכללית של הילדים. הוא שונה מהמבחן הראשון, קשה יותר, ודורש התמודדות אינטלקטואלית בלחץ זמן.  
ההזמנות ישלחו אליכם על . 2021מרץ עד ינואר בחודשים    קרניממכון בית הספר שלחו ליההזמנות למבחני שלב ב' 

   .הספרשדווחו על ידי בית  לפי פרטי ההתקשרות על ידי מכון קרני, וכן  ידי בית הספר 

, ולתכניות למצטיינים נבחנים  97-שהישגיהם באחוזון ארצי של כעל סמך מבחני שלב ב' ייבחרו לתכניות למחוננים הנבחנים 
 . 92-שהישגיהם באחוזון ארצי של כ 

. מידע מעודכןו/או בקיום התהליך לאור מגיפת הקורונה, יפורסם אם יחול שינוי בנהלים וההנחיות לגבי אופן ביצוע הבחינות 
נכון לעת הזו, התשובות לכלל התלמידים שיבחנו בשלב ב' )שלב האיתור( צפויות להישלח במרוכז בסוף חודש יולי עד תחילת 

                                   . התאמה לתכנית-לגבי התאמה או איתשובה מכתב יקבלו בשלב ב'  הוריהם של כל הנבחניםאוגוסט. 
. המבחנים לא נבנו כדי מידע נוסף על זה שנמסר במכתבים ר תוצאות או כללהורים או לשום גורם אח רו בכל מקרה לא יימס

הכללי הגבוה ביותר לתכניות  ושרלאבחן את פרופיל הכישורים של התלמידים, אלא כדי לבחור את התלמידים בעלי הכ
לתלמידים מחוננים ומצטיינים. לפיכך המידע הלגיטימי היחיד שניתן להפיק מן המבחנים הוא אם ניתן לקבל את הנבחן 

   לתכנית מסוימת על פי סף הקבלה שנקבע.

 : מידע והנחיות כלליות

מעוניין   שאינוהורה .ולא חובהההשתתפות במבחנים )שלב א' ושלב ב'( היא זכות : אישור השתתפות במבחנים 
שנבחר  מביה"ס לספק חיצונימידע  ובכלל זה העברת על ילדו  מסכים להעברת מידע בין גופים או אינו שילדו ייבחן, 

העברת תוצאות מבחן שלב ב' כן לצורך המשך תהליך האיתור ומכון קרני(  במכרז על ידי משרד החינוך )הגוף הבוחן
   .ספח המצורף בזאתבבכתב    יודיע על כך במפורש לאגף למחוננים ולמצטיינים, ( קרנימכון הספק החיצוני )מ

במקרים אלו במבחן שלב א' יש   אין לשלוח לבחינה ילד/ה חולה או ילד שהונחה להישאר בבידוד.שימו לב ! 
לאחר  שבוע בלבד תוך  להודיע על כך לצוות בית הספר. במקרים אלו במבחן שלב ב' יש לעדכן במייל את מכון קרני

בפורטל  פרטי התקשרות עם מכון קרני שיתפרסמו . בחינה חדש צורך תיאום מועדמועד הבחינה שנקבע לילדכם ל
 .   2021ר  ינואהחל מחודש  הורים באתר משה"ח

 לתכניות לתלמידים מחוננים ומצטייניםהודעה להורים בדבר עריכת מבחני קבלה 

ולא יאוחר מיום ו',  י"א  ההורים כחודש לפני המבחןהספר לשלוח מכתב זה לכל -מחובת ביתעל פי הנחיות משרד החינוך, 
 27.11.2020בכסלו התשפ"א , 
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הבאה.   "לכיתה" בסמוך למועד הבחינה, ההמלצה היא לבחון אותו במועד שיתקיים בשנה  הודלגאם ילדכם " :  כיתה  הודלגילד  
יוכל לצמצם את הפער הטבעי הקיים בינו לבין התלמידים הלומדים בדרגת הכיתה אליה הו זו ילדכם  בשנה  .  דלגבמשך שנה 

והישגיו יושוו לנבחנים בדרגת כיתה זו ולא לגילו   דלגהוא ייבחן במבחני שלב ב' המתאימים לדרגת הכיתה אליה הוא הו  הבאה
בפורטל הורים באתר  שלב ב'  מקוונת בבקשה למבחן  ה יהיה עליכם להגיש על כך פנייה  הכרונולוגי. לתשומת לבכם, בשנה הבא

. יש להתעדכן בפורטל 31.1.2021התשפ"א ,  יום א', י"ח בשבט  עד    השנה הוא    המועד אחרון לפנייה לרפרנט המחוזי  .משה"ח
   הורים במועד האחרון להגשת פנייה מקוונת למבחן בשנה הבאה. 

 
ובכלל זה תלמידים עם לקות )מיוחדים תלמיד עם צרכים  אם ילדכם נמנה על אחת הקבוצות הבאות:: אוכלוסיות מיוחדות

בית הספר הונחה לנקוט בבחינת שלב  מצב בריאותי מיוחד(.למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, מוגבלות פיזית או 
באותו מועד בהתאם  ייבחנו במבחן שלב א'תלמידים עם צרכים מיוחדים  וג בבית הספר בשיתוף וידוע ההורים.א' על פי הנה

תלמידים עולים חדשים, תלמידים תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת לתנאי ההיבחנות המקובלים עבורם בבית הספר. 
, יבחרו האם לקחת חלק בבחינת שלב במסגרת שאינה דוברת עברית או ערבית למועד המבחן  משתי השנים הקודמות 

  .לטה על הפנייתם לשלב ב' תתקבל על סמך חוות הדעת של הצוות החינוכיעם הצוות החינוכי. ההח התייעצות לאחר א',
 

שלב ב', יהיה עליכם להגיש  מבחן ל ואם ילדכם עונה על אחת ההגדרות הללו ובית הספר יחליט להפנות נא תשומת לבכם:
  עד בפורטל הורים באתר משרד החינוךפנייה מקוונת באמצעות  המסמכים הדרושיםבצירוף המותאם לצרכיו בקשה למבחן 

בפורטל ההנחיות מצויות כדי לקבל זימון לבחינת שלב ב' בתנאים הדרושים לילדכם.  31.1.2021יום א', י"ח בשבט התשפ"א , 
לבחינה  ילדכם יוזמן במקרה שלא תוגש בקשה מתאימההמתאים. אחר קבלת הזימון  נא עקבו .באתר משרד החינוך םהורי

בפורטל והנחיות על אופן הגשת הבקשה ניתן למצוא , מידע על התכניות, זאתההגדרות הנוגעות לאוכלוסייה  בתנאים רגילים.
   אם אין לכם גישה לאינטרנט, תוכלו להיעזר בבית הספר.. הורים באתר משרד החינוך

 
   :בפורטל הורים ואושרה על ידי האגףפנייה שהוגשה בית הספר או מעקב הורים אחר קליטת דיווח 

בית הספר ילדכם על ידי קליטת דיווח את אחריותכם לבדוק  ב, איתור( על ידי בית הספרמבחן )מופנה לשלב ב'  ילדכםכאשר 
בפורטל הורים קישור ישיר למערכת קליטת דיווחי התלמידים של מכון קרני יתפרסם  . 31.1.2021עד  במערכת של מכון  קרני

 .  2021ינואר במהלך חודש  באתר משרד החינוך
  בפורטל הורים באתר משרד החינוךפנייה )מכל סוג( באמצעות בקשה למבחן עקבות שלב ב' במבחן כאשר ילדכם מופנה ל

קישור ישיר למערכת קליטת  . 1.3.2021עד באחריותכם לבדוק את קליטת דיווח ילדכם במערכת של מכון  קרני ואשור האגף, 
  .2021ינואר דיווחי התלמידים של מכון קרני יתפרסם בפורטל הורים במהלך חודש 

 
 מעקב הורים אחר קבלת זימון לבחינה:  

  .1.3.2021המתאים לילדם עד באחריות ההורים לעקוב אחר קבלת זימון לבחינה 
)או עד המועד  1.3.2021לבחינה עד  במערכת קליטת דיווח של מכון קרני ולא מתקבל זימוןמופיעים אשר פרטי התלמיד כ

                                                                                                   .האחרון המופיע בפורטל הורים(, יש להודיע בכתב למכון קרני
או עד המועד  )   1.3.2021עד לבחינה במערכת קליטת דיווח של מכון קרני ולא מתקבל זימון לא מופיעיםכאשר פרטי התלמיד 

פרטי התקשרות עם מכון קרני     בלבד. פנייה מקוונת בפורטל הורים באמצעות יש להודיע  האחרון המופיע בפורטל הורים(,
 .  2021ינואר למגזר דוברי עברית ולמגזר דוברי ערבית יתפרסמו בפורטל הורים במהלך חודש 

 
', מבחן רגיל, מבחן בתנאים מותאמים, מבחן מותאם שפה( אהשתתפות במבחן שלב ב' מכל סוג )ערעור על תוצאות מבחן שלב 

   בשלב החינוך היסודי אינה כרוכה בתשלום. 
                                   באמצעות מוקד שירות ומידע ארצי לפניות הורים  מבחני קבלהניתן לפנות לסיוע בכל שאלה בנושא 

ון להגשת בקשה למבחן המועד האחר. * או להגיש פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך6552  או 073-3983960בטלפון 
 . 31.1.2021ט התשפ"א , יום א', י"ח בשבשלב ב' הוא 

 
 בברכה,

 מנהל/ת בית הספר
    מכתב הסבר זהוקראתם אתם מתבקשים לאשר שקיבלתם 

 ------------ ספח אישור קבלת המכתב  ---------
 למחנכ/ת שלום רב,

 . אני מאשר/ת שקיבלתי את ההודעה בדבר החלטות בית הספר לקראת מבחני שלב א'. 1
 . אני מאשר/ת שבני/ביתי תבחן במבחן סינון )שלב א'(  2
 להעברת המידע הבא:  . אנחנו נותנים הסכמתנו 3

חיצוני )הגוף ביה"ס לספק העברת פרטים אישיים )שם+משפחה, תעודת זהות, כיתה, מוסד החינוך( על  בני/ביתי וכן פרטי התקשרות שלנו )דוא"ל ונייד( מ
   וזאת לצורך המשך תהליך האיתור. זכה במכרז מטעם משרד החינוך לצורך ביצוע הליך האיתוראשר הבוחן, מכון קרני( 

פרטים אישיים )שם+משפחה, תעודת זהות, כיתה, מוסד החינוך, תוצאות מבחן שלב ב' והמלצות לתכניות מחוננים או מצטיינים ( של בני/ביתי  שליחת 
   לאגף למחוננים ולמצטיינים וזאת לצורך השלמת הליך האיתור, בקרה ופיקוח.קרני ופרטי התקשרות שלנו )דוא"ל ונייד( ממכון 

 
  ========================================= 

 ___שם משפחה:______________________ _________שם התלמיד/ה_________
 כיתה : ____________________ 

 ________________________________על החתום: )שם ההורה וחתימה( 
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  העברת מבחני הקבלה לתכניות לתלמידים מחוננים ומצטייניםבעקבות הודעה להורים 

ולא יאוחר   4.1.2021ב', כ' בטבת התשפ"א החל מיום  הספר לשלוח מכתב זה -על פי הנחיות משרד החינוך, מחובת בית
 11.1.2021ב', כ"ז בטבת התשפ"א מיום 

 
   , הורים יקרים

את   21.12.2020ב', ו' בטבת התשפ"א , ביום כחלק מתהליך איתור תלמידים לתכניות למחוננים ולמצטיינים של משרד החינוך, העברנו 
הוא סייע  , ומתמטיקהמבחן הסינון הראשוני )שלב א'(. מבחן הסינון בדק בעיקר את הבנת הנקרא של התלמידים ואת יכולתם בתחום ה

 (.     ובשכבה מהתלמידים בכיתה 20%-תלמידים בעלי היכולות הגבוהות ביותר בכיתה )כבית הספר לאתר את ה צוות ל
 
 

  קרני____________ ברשימה שנפנה למכון  ___לאחר ששקלנו את הדברים, החלטנו לא לכלול את ילדכם )שם פרטי+משפחה(: __
 לבחינת שלב ב'.  

 
לערער על החלטת בית  במידה ואתם חולקים על דעתנו וסבורים שיכולותיו של ילדכם מצדיקות את העברתו לשלב ב', הנכם זכאים 

ב', כ' בטבת התשפ"א  החל מיום   מקוונת בפורטל הורים באתר משה"ח   פנייההספר ולבקש הפנייה למבחן שלב ב' באמצעות 
                                                            בלבד.  31.1.2021יום א', י"ח בשבט התשפ"א ,  מועד אחרון להגשת בקשות הוא .  4.1.2021

ניתן יהיה להגיש בקשה למבחן בפורטל הורים באתר משרד החינוך   .  2021לא תטופלנה במועד מבחנים חורף  לאחר מועד זה  פניות 
 בדצמבר.  31עד ואוקטובר החל מחודש  , הבאהבשנת הלימודים 

 
שקלו   מבעלי היכולות הגבוהות ביותר באוכלוסייה. אנא  2%-כשלב ב' קשה יותר ממבחן הסינון הראשוני, והוא נועד לאתר  שימו לב:

 בחינה עלול להסב לו נזק.  בשל התסכול גדול מדי  -את מכלול ההשלכות על ילדכם
הורים באתר משרד החינוך לפי  בפורטל  ך המיועד לכמקום ביש להגיש ובקשה למבחן שלב ב' על תוצאות מבחן שלב א'  ערעורהגשת 

  .בהתאם להנחיות בפורטל הורים ( ילדכם )מבחן רגיל/מבחן בתנאים מותאמים/ מבחן בשפה מותאמתסוג המבחן המתאים ל
 

במידה ויחול  בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.   2021 אפריל-פברוארבחודשים מבחן שלב ב' יתקיים לתשומת ליבכם,  
 תינתן על כך הודעה בפורטל הורים.  שינוי במועדים עקב הגבלות והנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות 

ואשור האגף,   בפורטל הורים באתר משרד החינוך פנייה )מכל סוג( באמצעות    כאשר ילדכם מופנה לשלב ב' בעקבות בקשה למבחן
קישור ישיר למערכת קליטת דיווחי התלמידים של    . 1.3.2021עד באחריותכם לבדוק את קליטת דיווח ילדכם במערכת של מכון  קרני  

 .2021ינואר במהלך חודש מכון קרני יתפרסם בפורטל הורים 
 

 .  לילדכם נא עקבו אחר קבלת מכתב ההזמנה לבחינה המתאימה 
ההזמנות ישלחו אליכם על   . 2021ינואר עד מרץ ישלחו אל מנהלי בתי הספר ממכון קרני בדוא"ל בחודשים ההזמנות למבחני שלב ב' 

 ידי בית הספר וכן על ידי מכון קרני, לפי פרטי ההתקשרות שדווחו על ידי בית הספר.   
   .1.3.2021באחריות ההורים לעקוב אחר קבלת זימון לבחינה המתאים לילדם עד 

)או עד המועד האחרון   1.3.2021לבחינה עד  במערכת קליטת דיווח של מכון קרני ולא מתקבל זימון מופיעים אשר פרטי התלמיד  כ
                                                                                                                           .להודיע בכתב למכון קרניהמופיע בפורטל הורים(, יש 

או עד המועד האחרון   )   1.3.2021עד לבחינה  במערכת קליטת דיווח של מכון קרני ולא מתקבל זימון לא מופיעיםכאשר פרטי התלמיד 
פרטי התקשרות עם מכון קרני למגזר דוברי עברית    .בלבד פנייה מקוונת בפורטל הורים באמצעות להודיע יש  המופיע בפורטל הורים(,

 .2021ינואר ולמגזר דוברי ערבית יתפרסמו בפורטל הורים במהלך חודש  
 .  חינוךפורטל הורים באתר משרד הב הנחיות מצויות

 
מקרים אלו במבחן שלב ב' יש לעדכן במייל את מכון   אין לשלוח לבחינה ילד/ה חולה או ילד שהונחה להישאר בבידוד. שימו לב! 

באמצעות מוקד  צורך תיאום מועד בחינה חדש. בכל שאלה ניתן לפנות  תוך שבוע בלבד לאחר מועד הבחינה שנקבע לילדכם ל  קרני 
 *  או להגיש פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך.  6552  או 3983960-073שירות ומידע ארצי לפניות הורים בטלפון 

', מבחן רגיל, מבחן בתנאים מותאמים, מבחן מותאם שפה(  אשתתפות במבחן שלב ב' מכל סוג )ערעור על תוצאות מבחן שלב ה
   בשלב החינוך היסודי אינה כרוכה בתשלום.

*  5265  או 3983960-073באמצעות מוקד שירות ומידע ארצי לפניות הורים בטלפון  מבחני קבלה ניתן לפנות לסיוע בכל שאלה בנושא 
                                                                                                                      .  החינוך ייה מקוונת בפורטל הורים של משרד או להגיש פנ

 בלבד.  31.1.2021,  יום א', י"ח בשבט התשפ"אהמועד האחרון להגשת בקשה למבחן שלב ב' הוא 

 מנהל/ת בית הספר                   
 ------------------------- ספח אישור קבלת המכתב  ----------------

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

 ---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- 
 שם התלמיד/ה____________שם משפחה:______________________ 

 כיתה : ____________________
 על החתום: )שם ההורה וחתימה( ________________________________
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  העברת מבחני הקבלה לתכניות לתלמידים מחוננים ומצטייניםבעקבות הודעה להורים 

ולא יאוחר   4.1.2021ב', כ' בטבת התשפ"א הספר לשלוח מכתב זה  החל מיום  -על פי הנחיות משרד החינוך, מחובת בית
 11.1.2021ב', כ"ז בטבת התשפ"א מיום 

 
 הורים יקרים, 

ב', ו' בטבת התשפ"א ,  ביום  כחלק מתהליך איתור תלמידים לתכניות למחוננים ולמצטיינים של משרד החינוך, העברנו  
 את מבחן הסינון הראשוני )שלב א'(.    21.12.2020

מבחן הסינון בדק בעיקר את הבנת הנקרא של התלמידים ואת יכולתם בתחום המתמטיקה, והוא סייע לצוות בית הספר  
 . (ובשכבה מהתלמידים בכיתה 20%-ת התלמידים בעלי היכולות הגבוהות ביותר בכיתה )כלאתר א

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

    בחינת שלב ב'ל קרנימכון __ ברשימה שנפנה ל________תעודת זהות: ____________ 
o  'על סמך תוצאות מבחן שלב א  
o  על סמך חוות דעת של הצוות החינוכי 

 :קרנילמכון  העברנו הפרטים שלהלן  
 

  כתובת מייל:                                                טלפון נייד :                                   : גורם קשר ראשון
 כתובת מייל:                                                טלפון נייד :                                    גורם קשר שני: 

 ייל: גורם קשר שלישי:                                           טלפון נייד:                                                 כתובת מ
 
את המידע   לעדכן הנכם מתבקשים  ובמקרה שהורים חיים בנפרד/גרושים ההתקשרות עמכם במקרה שחלה טעות בפרטי 

   .בל את המידע בהמשך התהליךעל מנת לק במזכירות בית הספר
קישור   .  31.1.2021עד  באחריותכם לבדוק את קליטת דיווח ילדכם על ידי בית הספר במערכת של מכון  קרניבאחריותכם 

 . 2021ינואר במהלך חודש  בפורטל הורים באתר משרד החינוךישיר למערכת קליטת דיווחי התלמידים של מכון קרני יתפרסם 
 

ובכלל זה תלמידים עם לקות למידה, הפרעת תלמיד עם צרכים מיוחדים אם ילדכם נמנה על אחת הקבוצות הבאות: 
עולה חדש/תושב חוזר או מי שלמד באחת או קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, מוגבלות פיזית או מצב בריאותי מיוחד(. 

למבחן בתנאים  ש בקשה יעליכם לדאוג להג  מהשנתיים שקדמו לבחינה בגן או בבית ספר שההוראה בו היא בשפה זרה
בפורטל הורים באתר   פנייה מקוונת   באמצעותבצירוף המסמכים המתאימים  מותאמתבשפה מותאמים/בקשה למבחן 

קשה שתוגש ללא צירוף המסמכים המתאימים במועד  בלבד. ב 31.1.2021,  א', י"ח בשבט התשפ"איום עד  משרד החינוך
   לא תטופל וילדכם יוזמן למבחן רגיל.

בפורטל הורים באתר  באמצעות פנייה מבחן בתנאים מותאמים או מבחן מותאם שפה מבחן שלב ב' לבהגשת בקשה ל
 . 1.3.2021עד באחריותכם לבדוק את קליטת דיווח ילדכם במערכת של מכון  קרני ואשור האגף,  משרד החינוך

 . 2021ינואר קישור ישיר למערכת קליטת דיווחי התלמידים של מכון קרני יתפרסם בפורטל הורים במהלך חודש 
   . בפורטל הורים באתר משרד החינוך  נמצאים הנחיות מידע ו

   במיילקרני  מכון ם לפנות בהקדם אל כעלי שאינו מתאים לילדכם, קבלו הזמנה למבחן תכדי תהליך האישור  אם תוך
 . 2021ינואר החל מחודש  בפורטל הורים באתר משה"חפרטי התקשרות עם מכון קרני שיתפרסמו בהתאם ל

  
בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.   2021 אפריל -פברוארבחודשים מבחן שלב ב' יתקיים לתשומת ליבכם, 

 תינתן על כך הודעה בפורטל הורים.  במידה ויחול שינוי במועדים עקב הגבלות והנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות 
 .  לילדכם נא עקבו אחר קבלת מכתב ההזמנה לבחינה המתאימה       

ההזמנות ישלחו  . 2021ינואר עד מרץ  ישלחו אל מנהלי בתי הספר ממכון קרני בדוא"ל בחודשים ההזמנות למבחני שלב ב' 
 , לפי פרטי ההתקשרות שדווחו על ידי בית הספר.   אליכם על ידי בית הספר וכן על ידי מכון קרני

  .1.3.2021באחריות ההורים לעקוב אחר קבלת זימון לבחינה המתאים לילדם עד 
)או עד המועד  1.3.2021לבחינה עד  במערכת קליטת דיווח של מכון קרני ולא מתקבל זימוןמופיעים אשר פרטי התלמיד כ

                                                                                                                          .להודיע בכתב למכון קרניהאחרון המופיע בפורטל הורים(, יש 
או עד   )   1.3.2021עד לבחינה במערכת קליטת דיווח של מכון קרני ולא מתקבל זימון לא מופיעיםכאשר פרטי התלמיד 

                                                                                        .פנייה מקוונת בפורטל הורים באמצעות להודיע יש  המועד האחרון המופיע בפורטל הורים(,
ינואר פרטי התקשרות עם מכון קרני למגזר דוברי עברית ולמגזר דוברי ערבית יתפרסמו בפורטל הורים במהלך חודש 

  . בפורטל הורים באתר משרד החינוך ההנחיות מצויות .2021
 

מקרים אלו במבחן שלב ב' יש לעדכן במייל  אין לשלוח לבחינה ילד/ה חולה או ילד שהונחה להישאר בבידוד. שימו לב! 
צורך תיאום מועד בחינה חדש. בכל שאלה ניתן שנקבע לילדכם לתוך שבוע בלבד לאחר מועד הבחינה  את מכון קרני

*  או להגיש פנייה מקוונת 6552  או 3983960-073באמצעות מוקד שירות ומידע ארצי לפניות הורים בטלפון לפנות  
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החל מחודש   בפורטל הורים באתר משה"חבפורטל הורים של משרד החינוך. פרטי התקשרות עם מכון קרני יתפרסמו 
 . 2021ינואר 

השתתפות במבחן שלב ב' מכל סוג )ערעור על תוצאות מבחן שלב א', מבחן רגיל, מבחן בתנאים מותאמים, מבחן מותאם  •
 שפה( בשלב החינוך היסודי אינה כרוכה בתשלום. 

073-באמצעות מוקד שירות ומידע ארצי לפניות הורים בטלפון  מבחני קבלהניתן לפנות לסיוע בכל שאלה בנושא 
המועד האחרון להגשת בקשה למבחן  . או להגיש פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך   * 6552  או 3983960

 בלבד.  31.1.2021יום א', י"ח בשבט התשפ"א ,  שלב ב' הוא

•            

 מנהל/ת בית הספר
 

 ------------ ספח אישור קבלת המכתב  ---------
 למחנכ/ת שלום רב, 

 ההודעה בדבר החלטות בית הספר לקראת מבחני שלב ב'. אני מאשר/ת שקיבלתי את 
 העברת מידע בין גופים ובכלל זה: מצהירים כי ידוע ומוסכם עלינו  ובשליחת בני/בתי לביצוע מבחן שלב ב', אנ

 העברת פרטים אישיים )שם+משפחה, תעודת זהות, כיתה, מוסד החינוך( על  בני/ביתי וכן פרטי התקשרות שלנו )דוא"ל ונייד(
וזאת לצורך אשר זכה במכרז מטעם משרד החינוך לצורך ביצוע הליך האיתור ביה"ס לספק חיצוני )הגוף הבוחן, מכון קרני( מ

 המשך תהליך האיתור.
פרטים אישיים )שם+משפחה, תעודת זהות, כיתה, מוסד החינוך, תוצאות מבחן שלב ב' והמלצות לתכניות מחוננים או שליחת 

לאגף למחוננים ולמצטיינים וזאת לצורך השלמת מצטיינים ( של בני/ביתי ופרטי התקשרות שלנו )דוא"ל ונייד( ממכון קרני 
  הליך האיתור, בקרה ופיקוח.

 
================== ======================= 

 שם התלמיד/ה____________שם משפחה:______________________  
 כיתה : ____________________ 

 על החתום: )שם ההורה וחתימה( ________________________________ 
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