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לכבוד 
 

מנהלי מוסדות החינוך היסודי  
 
 

שלום רב,  

הנדון : עדכון בנושא ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל 
תשפ"א 

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

המשתנה של הקורונה.       

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

המבחן יתבצע בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.                                                                                                       
המבחן עבר התאמה לרמת התלמידים ולמיומנויות שרכשו עד כה ובכל מקרה תוצאותיו הינם 

יחסיות לכיתה.                                                                                                                               
חשוב להדגיש ולציין בפני ההורים והצוות החינוכי כי תלמידים שאינם בשלים השנה (מכל סיבה 

– טרם רכשו מיומנויות קריאה וחשבון, בשלות רגשית או סיבה אחרת) לביצוע המבחן יוכלו 
להבחן גם בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ב) באמצעות הגשת בקשה מקוונת למבחן בפורטל הורים 

החל מחודש אוקטובר 2021. 

במקרים שבהם בתי ספר או תלמידים לא יוכלו לקחת חלק במבחן שלב א' בשל הנחיות של 
אזורים מוגבלים ותחלואה המשרד יפרסם בעניינם הנחיות מתאימות בסמוך למועד המבחן.  

כמנהלים, היכרותכם עם התהליך חשובה ברמה המערכתית ובכלל זה בקשר עם הרפרנט המחוזי 
למחוננים ולמצטיינים, מפקח/ת ביה"ס והורי התלמידים.                                                         

הקפדה על ההנחיות תמנע תקלות בתהליך ותבטיח תהליך מקצועי וסדור. 

מבחן שלב א' יתקיים בבתי הספר ביום ב', ו' בטבת התשפ"א , 21.12.2020 בשיעור הרביעי בכל 
בתיה"ס הרשמיים והמוכש"ר (שקיבלו אישור מיוחד לכך).                                                       

במגזר דוברי העברית יבחנו תלמידי כיתות ב' בלבד. 
בבתי ספר המזינים את מרכזי ההעשרה למחוננים בכנרת(עמק הירדן) ובאורנים, יבחנו השנה בלבד  

תלמידי כיתות ב ותלמידי כיתות ג במגזר דוברי העברית. מכתב והנחיות מפורטות ישלחו 
למפקחים, למנהלי בתיה"ס ולמנהלי תכניות העשרה הרלוונטיים. 

במגזר דוברי הערבית יבחנו תלמידי כיתות ג' בלבד. 
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בעת הזו ולפי הנחיות "אורחות חיים" במוסדות חינוך בשגרת קורונה, ההנחיות לגבי ההיבחנות 
במבחן הסינון הן בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות.                                                  

במקרה של ביטול לימודים במועד הבחינה תישלח הנחיה בהתאם, טרם מועד ביצוע המבחן.                  

התקשורת עם בתי הספר מתקיימת באמצעים מקוונים בלבד.                                                           
הנכם מתבקשים לעקוב באופן קבוע אחר המידע וההנחיות בנוגע למבחן  בדף המידע בפורטל 

מוסדות חינוך.  כל הפרטים והנהלים העדכניים הנחוצים לביצוע התהליך, החל משלב ההיערכות 
לבחינה ועד  לשלב הדיווח על התוצאות נמצאים במידעון המעודכן ובנוסחי המכתבים להורים 

שיפורסמו בדף המידע בפורטל מוסדות חינוך בימים הקרובים. יש  להורידם מדף המידע בפורטל 
מוסדות חינוך ולשלבם בלוח הזמנים ובתכנון הפעילות בבית הספר.  

 
חל איסור מוחלט לבצע הכנות למבחני האיתור ובכלל זה הכנות בית ספריות, הכנות או שיתוף 

פעולה עם גופים פרטיים המשווקים ערכות ושיעורי הכנה וכיוצ"ב.  
 

בשאלות טכניות ובשאלות תפעוליות לגבי אופן דיווח תוצאות מבחן שלב א' ודיווח התלמידים 
לשלב ב' במנב"סנט, יש לפנות למוקד התמיכה של המִנהלת ליישומים מתוקשבים                  

בטלפון 03-6906600.  
בשאלות הנוגעות לקבלת מידע של צוותי חינוך בנושא מבחני הקבלה יש לפתוח פנייה מקוונת 

בפורטל מוסדות חינוך בלבד.  
 

נבקשכם לעדכן את אתר האינטרנט של בית הספר במידע ובמועדים הבאים לידיעת ציבור 
ההורים:  

 מבחן סינון שלב א' ייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים  ביום ב', ו' בטבת התשפ"א , 
21.12.2020 בשיעור הרביעי. 

 שליחת מכתב להורים ע"י מנהל ביה"ס היסודי בו לומד התלמיד  בדבר קיום המבחן 
והסבר על התהליך עד יום ו',י"א בכסלו התשפ"א , 27.11.2020   

 פעולת אישור המנהל ודיווח התלמידים המופנים לגוף הבוחן (מכון קרני)  לשלב ב' 
תבוצע  עד יום א', י"ט בטבת התשפ"א,  3.1.2021. 

 תשובות על תוצאות מבחן שלב א'- צוות ביה"ס ישלח  לכל ההורים הודעה כתובה בדבר 
ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם לגוף הבוחן (מכון קרני) למבחן שלב  ב' החל  

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

 ערעור הורים  על החלטות הצוות החינוכי- להורים עומדת הזכות לערער על החלטת 
הצוות החינוכי  החל מיום ב', כ' בטבת התשפ"א 4.1.2021 .                                           

מועד אחרון להגשת בקשות הוא יום א', י"ח בשבט התשפ"א , 31.1.2021 באמצעות 
פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך. 
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 הורים המעוניינים שילדם יבחן בשלב ב' בתנאים מותאמים (תלמיד עם צרכים מיוחדים: 
לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת,  מוגבלות פיזית או מצב בריאותי 

מיוחד) וכן הורים המעוניינים שילדם יבחן בשלב ב' בשפה מותאמת (תלמיד עולה 
חדש/תושב חוזר או מי שלמד באחת מהשנתיים שקדמו לבחינה בגן או בבית ספר 

שההוראה בו היא בשפה זרה)  יגישו בקשה למבחן בתנאים מותאמים/בשפה מותאמת 
בצירוף המסמכים המתאימים באמצעות פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך 

עד יום א', י"ח בשבט התשפ"א , 31.1.2021. 

 הורים יוכלו לפנות לסיוע בכל שאלה בנושא מבחני קבלה למוקד שירות ומידע ארצי 
לפניות הורים בטלפון 073-3983960 או 6552* או להגיש פנייה מקוונת בפורטל הורים של 

משרד החינוך.                                                                                                                     
המועד האחרון להגשת בקשה למבחן שלב ב' הוא  יום א', י"ח בשבט התשפ"א , 

 .31.1.2021

 

         תודה על שיתוף הפעולה ושנה טובה ומוצלחת, 

 

 

 , ה כ ר ב ב
 

 
מנחם נדלר 
מנהל האגף 

 
 

העתק: ד"ר שוש נחום – סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי 
מנהלי מחוזות 

גב' אתי סאסי – מנהלת אגף א' חינוך יסודי 
רפרנטים מחוזיים למחוננים ומצטיינים 

גב' גילה כהן דרעי – ס. מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים 
גב' פנינה זלצר – מפקחת ארצית למחוננים 

מר איציק ליבוביץ- מנהל חטיבת תקשוב ושירות למערכת החינוך, מינהל תקשוב 
טכנולוגיה ומערכות מידע  

מר אלון ויג- מנהל חטיבת בתי הספר, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע 
גב' טל ספיר- מנהלת פרויקטים, פורטל מוסדות חינוך (שער) , מינהל תקשוב טכנולוגיה 

ומערכות מידע 
גב' אורנית אפרתי קורן-  מנהלת פרויקטים ומנתחת מערכות, מינהל תקשוב טכנולוגיה 

ומערכות מידע 
מדריכים מתכללים למחוננים 

גב' אלין קשטכר – מדריכה ארצית ליעוץ, אגף מחוננים ומצטיינים 
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גב' פלורית ארנון – מדריכה ארצית לאיתור, אגף מחוננים ומצטיינים      
גב' גלית צמח-  רכזת פניות וטיפול בפרט, אגף מחוננים ומצטיינים 
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