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 את מבחן איתור מחונניםהמדריך להורים לקר

 

   
 זימון התלמידים

בשלב הראשון  כם להשתתף טעם בית הספר, ובו יזמינו את ילדשלח זימון מי

 שלב מסנן. שהוא, איתור מחוננים נימבחשל 

 הזימון ישלח בהפתעה וללא הודעה מוקדמת, כשבוע לפני המבחן.  

 

 

 שלב מסנן – אשלב 

 המבחן יערך בבית הספר במסגרת כיתתית, וייבדק על ידי המורה.  

 המבחן יערך במהלך חודש אוקטובר, לאחר החגים.  

 מתלמידי השכבה, בעלי    15% -את שלב א', יעברו בהצלחה כ

 הגבוהים ביותר במבחן.ההישגים 

 לרכישת ערכת הכנה שלב א          לימדו עוד

 

 איתור מחוננים – בשלב 

מכון סאלד. המבחן נערך בין   – המבחן נערך ונבדק על ידי הגוף הבוחן

מבחן  אחר. ה תקיים בשעות אחר הצהריים, בבית ספרהחודשים ינואר למרץ ומ

מכלל   1%-3%  םהמבחן מאותריבמסגרת  מועבר על ידי צוות בוחנות.

 בשכבת הכיתות של התוכנית.  אוכלוסיית התלמידים 

 לרכישת ערכת הכנה שלב ב           דלימדו עו

 

 דיווח תוצאות המבחן

התלמיד להשתתף  של זכאותו בדבר ות להורים ולמסגרות החינוך הודע

 כם ולמסגרות החינוך.לביתאיתור מחוננים יישלחו  בתוכנית

 מצטיינים.  אלה שיוגדרו כישנם תלמידים שיוכרו כמחוננים וכ

   מכון סאלד אינו מנמק את החלטתו.

 לימדו עוד
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  ,הורים יקרים

  המבחן לאיתור מחוננים. השלבים השונים בתהליךודות א קובץ זה מכיל מידע

 כם.ילדולמיצוי הפוטנציאל הגלום ב ותבחינאנו מאמינים כי תרגול מקדים מסייע בהכנה ל

 

מבחני קבלה לאיתור תלמידים מחוננים בכל קיים מ האגף למחוננים ומצטיינים מטעם משרד החינוך ,מדי שנה

לאיתור מחוננים מיועד לתלמידים בכיתות ב', ג' או ד'. הבחינות נערכות  המבחן המגזרים.הספר ובכל -בתי

 בשני שלבים, השלב הראשון מכונה "שלב הסינון", ואילו השלב השני מכונה "שלב איתור המחוננים".

 תוכלו לקרוא כאן בעיון מהי מחוננות, ומדוע כה חשוב לאתגר ילדים שאותרו כמחוננים. 

 

  השלב המסנן: -שלב א'

ובו יימסר תאריך המבחן.  מחונניםאיתור למבחן  זימון מטעם בית הספר עם ילדכםישלח יכשבוע לפני המבחן 

. ההשתתפות במבחן זה לקראת תחילת שנת הלימודים בכל שנהמבחן הוא להתאריך המשוער לשליחת זימון 

 הינה זכות ואינה חובה.

 

המבחן צפוי להיערך בין כתלי בית הספר במסגרת הכיתתית, כאשר לכל אורך המבחן המורה תהיה נוכחת 

אותם התלמידים שיעברו את השלב המסנן יהיו מי ותבחר , תבדוק את המבחנים כיתה המורה של כלבכיתה. 

 וזאת על פי הישגיהם במבחן. 

 בתחומי הבנת הנקרא ת החומר הלימודי שנלמד בבית הספרהנושאים שיבחנו במבחן מאגדים בתוכם א

המבחן הינו מודפס והתלמידים  .עה וחצייות. אורכו של המבחן הוא כשכגון: סדרות ובעיות מילול ומבחני חשבון

המבחן המילולי מלווה בתשובות רבות ברירה, בעוד  מתבקשים להשיב על המבחן באמצעות כלי כתיבה.

  תבקש להשיב מהי התשובה הנכונה.יהמבחן בחשבון הינו פתוח וילדיכם 

 משוםנכונה ביותר גם כאשר הוא אינו בטוח לחלוטין, הלבחור בתשובה שנראית לו כם ילדלהנחות את יש 

  במבחן מקבלים ציון על תשובות נכונות, ולא מורידים ציון על תשובות שגויות.ש

 

בבית הספר, צפויים לעבור בהצלחה את שלב "הסינון", ויומלצו גיל הנבחנות הת ומתלמידי שכב %15-כ

בחן בשלב השני המכונה שלב ה"איתור".ילה  

איתור ב' של רשאית להמליץ על תלמיד שיוכל להשתתף בשלב לידיעת ההורים: ישנם מקרים שהמורה 

ן.למיד לא עבר את השלב הראשון המסנאף על פי שהת, המחוננים  

 

מסגנון המטלות הנהוג בדרך כלל בכיתות הנמוכות בבית שונה בתכלית  הליך המבחן כי יש לקחת בחשבון

מבחני הבנת הנקרא הספר. ילדים לרוב אינם רגילים להתמודד עם מגבלת זמן נוקשה ועם שאלות אמריקאיות. 

ממליצים אנו החשבון במבחן הם ברמה גבוהה מאוד. לכן, מבחני  ,בנוסף .רבות ארוכים וכוללים שאלות

  ולסייע לתלמידים לעבור בהצלחה את השלב הראשון. להיערך היטב למבחן

 'קישור לערכת ההכנה שבאתר שלנו לשלב א
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מכון נועם הוא בעל הניסיון הרב ביותר בהכנה מקוונת למבחני מחוננים. חומרי הלימוד שאנו מציעים נכתבו על 

ידי צוות אנשי פיתוח מובילים בתחומם, תוך שיתוף פעולה עם אנשי חינוך, יועצים פדגוגיים ועורכים לשוניים. 

השאלות בערכה תואמות את רמת המבחן ואת אופי השאלות. השאלות מלוות בהסברים מפורטים וידידותיים 

למשתמשים הצעירים. ההסברים מפורטים ומלווים באסטרטגיות פתרון המתאימות לילדים. הורים ותלמידים 

 שרכשו ערכת הכנה שלנו בשנת הלימודים הקודמת דיווחו על שביעות רצון רבה ואחוזי הצלחה גבוהים. 

 בחזרה לראש הדף

 

  איתור מחוננים: -'ב שלב

 המבחן מחוננים נערך ונבדק על ידי מכון סאלד, ומתקיים במחצית השנייה של שנת הלימודים. מבחן איתור 

בשעות אחר הצהריים, בבית ספר אחר באזור המגורים.  ין החודשים ינואר למרץדרך כלל בבמתקיים 

 ההודעות על תאריך המבחן המדויק נמסרות לכל אחד בדואר באופן אישי כשבועיים לפני תאריך המבחן.

המבחן מודפס והתלמידים  .כשעה וחציאורכו ו לא מוכרות לילדכם על ידי צוות בוחנות מועברהמבחן 

בנושאים:  בודק יכולות קוגניטיביותו המבחן אמריקאי בלבדבאמצעות כלי כתיבה.  עליושיב על מתבקשים לה

 מילוליים, כמותיים וצורניים.

 משוםגם כאשר הוא אינו בטוח לחלוטין,  ,נכונה ביותרהלבחור בתשובה שנראית לו כם ילדחשוב להנחות את 

  ציון על תשובות שגויות.במבחן מקבלים ציון על תשובות נכונות, ולא מורידים ש

בכיתה ב' התלמידים מתבקשים להשיב על התשובות בגוף המבחן, בעוד בכיתה ג' התלמידים מתבקשים 

קיימות התאמות לתלמידים וות הבוחנות. על ידי צלהשיב על השאלות בדף סימון תשובות אשר יינתן להם 

 וד על תנאים מותאמים.לימדו עלתנאים מותאמים  הזקוקים

 

 .שלב ב' עשויה לסייע מאוד בהתמודדות עם חלקי המבחן השוניםהכרות מוקדמת עם אופי השאלות במבחני 

 מכון נועם מציע הכנה מעמיקה שתבטיח את מוכנות ילדיכם בצורה המרבית, לקראת המבחן לאיתור מחוננים. 

 'קישור לערכת ההכנה שבאתר שלנו לשלב ב

 

 בחזרה לראש הדף
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 תוצאות המבחנים

אי זכאותו או  בדבר זכאותוישלחו הודעות להורים ולמסגרות החינוך  איתור המחוננים, השני של שלבהבסיום 

מכון סאלד אינו מוסר מידע נוסף מעבר להחלטה הסופית בדבר  ות השונות.של התלמיד להשתתף בתוכני

 קבלה או אי קבלת התלמיד, ולמכון נועם אין קשר למכון סאלד. 

זכאים להשתתף במסגרות נמצאו כהאגף למחוננים ומצטיינים שולח למנהלי התוכניות רשימות תלמידים אשר 

.הייחודיות  

התלמידים שיקבלו בשלב ב' את הציונים הגבוהים ביותר, בהשוואה לאחרים באזור מגוריהם, יוכלו להשתתף 

 באחת המסגרות שמציע משרד החינוך לילדים מחוננים.

מן  %3 -מחוננים מוגדרים כ מידים מחוננים ומצטיינים בישראל היא חלוקה סטטיסטית.החלוקה בין תל

בעוד תלמידים  ,קיבלו את הציונים הגבוהים ביותר במבחן באותו איזוראשר  בכל שכבת גיל התלמידים

מהתלמידים. חלוקה זו מתבצעת על פי ההישגים במבחן לאיתור מחוננים מטעם  %5 -מצטיינים מוגדרים כ

.מכון סאלד  

 

העליונים מופנים לתוכניות מיוחדות לתלמידים  3%-1%תלמידים שהישגיהם במבחן נכללים במסגרת 

אלה כוללות יום לימודים אחד בשבוע בשעות הבוקר במרכז מיוחד למחוננים, במקום יום  מחוננים. תוכניות

לימודים בבית הספר הרגיל. בשאר הימים הילדים לומדים בבית הספר כרגיל. ישנם גם מקומות בהם 

 התלמידים המחוננים לומדים בכיתות מחוננים מיוחדות בתוך בית הספר בכל ימות השבוע. 

העליונים מופנים לתכניות  %5 נכללים במסגרת מבחני האיתורשהישגיהם בים, תלמידים מאותר

במקומות מסוימים ישנן גם תוכניות תכניות אלו פועלות בשעות אחר הצהריים במרכזי מחוננים.  העשרה.

 התלמידים העליונים בכל שכבת גיל. 20%לילדים מצטיינים שמיועדות ל

 

תלמידים שלא השיגו את הציון הנדרש במבחן שלב ב' רשאים לבקש פעם באשר למדיניות הערעורים, 

די שנה. אישור דצמבר מב 11 לתאריךעד  לרפרנט המחוזיבכתב הגיש מבחן חוזר. את הבקשה יש ל אחת

פניות שתתקבלנה לאחר  בכתב על קבלת הפניה על ידי הרפרנט המחוזי יישלח בדואר תוך שבועיים מקבלתה.

זכאות למבחן חוזר  מועד הבחינות המתקיים בשנת הלימודים הבאה.בדצמבר תטופלנה רק לקראת  11-ה

 יתקיים ,במידה ופנייתכם התקבלה ואושרה .נסיבות אישיותו תלמידההישגי  ל פי מספר קריטריונים:נקבעת ע

 מבחן חוזר כשנה לאחר המבחן הראשון.

 למדו עוד:

 שלב ב' -טיפים להורים  |שלב א' -טיפים להורים  |יום המבחןילדים לטיפים ל  |הכנה למבחני מחוננים

 

 מידע נוסף על מחוננות, מבחנים לדוגמה, ערכות הכנה ועוד, תוכלו למצוא באתר שלנו:

noam.co.il-www.machon 

 

 ,בהצלחה

נועםצוות מכון   
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