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                                                                                                    הורים יקרים, 

 הבאה  הלימודים שנת לקראת ולמצטיינים למחוננים האיתור מבחני לביצוע נערך החינוך משרד 

 במציאות  א( המתקיימת"תשפ( הנוכחית הלימודים  שנת את התואם   ,חדש במתווה ב( ")תשפ

 .הקורונה  של המשתנה

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

 21.12.2020  לתאריך דחהנ 

 .החינוך ומשרד  הבריאות  משרד  להנחיות בכפוף יתבצע המבחן

 ן הינ תוצאותיו  מקרה ובכל כה עד  שרכשו ולמיומנויות התלמידים לרמת התאמה עבר המבחן

 .לכיתה  יחסיות

 מיומנויות רכשו טרם  –סיבה מכל השנה  בשלים שאינם תלמידים כי ולציין להדגיש חשוב

 הלימודים בשנת גם להבחן  יוכלו המבחן לביצוע אחרת סיבה או רגשית  בשלות ,וחשבון קריאה

 אוקטובר מחודש החל הורים  בפורטל למבחן מקוונת בקשה הגשת באמצעות (ב"תשפ) הבאה

2021 . 

 -להלן מידע נוסף לשימושכם 

    ,א"התשפ בטבת 'ו ,'ב ביום המגזרים בכל הספר בתי בכל  ייערך 'א שלב סינון מבחן*

 .הרביעי בשיעור  21.12.2020

  ,אישורים למחנכות . החזרתהתהליך על הסבר ו המבחן קיום ל מכתב שלח*נ

  'ב לשלב (קרני מכון)  הבוחן לגוף המופנים התלמידים ודיווח המנהל אישור פעולת*

 3.1.2021  א"התשפ בטבת ט"י ,'א יום עד  תבוצע

  בדבר כתובה הודעה ההורים לכל  ישלח ס"ביה צוות - 'א שלב מבחן תוצאות על תשובות *

 החל ' ב שלב למבחן (קרני  מכון) הבוחן לגוף ילדם את להפנות לא או להפנות ההחלטה

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

. 11.1.2021 

 החלטת  על לערער הזכות  עומדת להורים  -החינוכי הצוות החלטות על הורים ערעור*

 .  4.1.2021 א"התשפ בטבת 'כ , ב מיום החל  החינוכי הצוות
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 באמצעות  31.1.2021 , א"התשפ בשבט ח"י , א יום הוא בקשות להגשת  אחרון מועד 

 .החינוך משרד  של הורים בפורטל מקוונת פנייה

https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted 

 

 :מיוחדים צרכים עם תלמיד ) מותאמים בתנאים 'ב בשלב יבחן שילדם המעוניינים  הורים 

 בריאותי  מצב או פיזית מוגבלות ,תקשורת  הפרעת ,וריכוז  קשב  הפרעת ,למידה לקות

 עולה  תלמיד ) מותאמת בשפה 'ב בשלב יבחן שילדם המעוניינים הורים וכן (מיוחד 

 ספר  בבית או בגן לבחינה שקדמו מהשנתיים באחת שלמד  מי או חוזר תושב/חדש

 מותאמת  בשפה/מותאמים  בתנאים למבחן בקשה יגישו (זרה בשפה היא בו שההוראה

 החינוך  משרד  של הורים בפורטל מקוונת פנייה באמצעות המתאימים  המסמכים בצירוף

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

 ארצי  ומידע שירות  למוקד  קבלה מבחני בנושא שאלה בכל לסיוע לפנות יוכלו הורים*

 של  הורים בפורטל מקוונת פנייה להגיש או * 6552 או  073-3983960 בטלפון הורים לפניות

 .החינוך משרד 

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

.31.1.2021 

 

 ומוצלחת  טובה ושנה הפעולה שיתוף על תודה

 ענת דניאל

 מנהלת בית הספר
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