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   9 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מבוא

. וטיפוחם  בנושא קידום ילדים מחונניםהתרבות והספורט, ועדת החינוךקראת דיון בומסמך זה נכתב ל

טיפול משרד החינוך וב מתמקד בטיפוח תלמידים מחוננים במערכת החינוך הפורמליתמסמך ה

ונתונים על  תלמידים מחוננים תהליך האיתור של, מסגרות הטיפוח למחוננים: בתלמידים מחוננים

 . ו"תשסם מחוננים בשנת הלימודים הטיפול בתלמידי

העיקריות טיפוח ה תוכניותשתי מן המסמך עולה כי שיעור ההשתתפות של תלמידים מחוננים ב

כיתות ייחודיות לתלמידים מחוננים ויום העשרה  –בלבד " תוכניות בוקר" (שמפעיל משרד החינוך

משיעורם בלבד  שלישכו "בשנת תשסהיה  )ר הצהרייםגי העשרה בשעות אח כולל חולא, שבועי

הביניים ובחטיבות העליונות שיעור  בחטיבות. התלמידים המחוננים בכל שנתוןכלל המוערך של 

משיעורם המוערך של כלל חמישית או פחות כ –נמוך עוד יותר הללו  הטיפוח תוכניותההשתתפות ב

 . המחוננים בשנתון

משרד החינוך מממן במלואן רק את הכיתות , כי ממסגרות הטיפוח הקיימותמסמך בעוד עולה 

 מכלל התלמידים המחוננים המשתתפים 20%-שבהן לומדים כ, הייחודיות לתלמידים מחוננים

משרד ,  מהתלמידים המחוננים80%-שבהן משתתפים כ, במסגרות הטיפוח האחרות.  טיפוחתוכניותב

 . זה מאו פחות תוכניתכוללת של ה מעלותה השלישמממן החינוך 

כל  משתתפים ב13,327 ( במגמת עלייהתוןמספר המשתתפים בכל תוכניות הטיפוח למחוננים נ, ככלל

התקצוב לתלמיד , עם זאת). א" משתתפים בשנת תשס11,499ו לעומת "תוכניות הטיפוח בשנת תשס

 0.45-ל) ו"תשס( הקודמת  לתלמיד בשנת הלימודיםעה שבועית ש0.5-מחונן בשעות תקן קוצץ מ

 .)ז"תשס( לתלמיד בשנת הלימודים הנוכחית עשה שבועיתש

 1 רקע–הגדרת מחוננות  .1

גישה את ההנוקטים . הגישה הכמותית והגישה האיכותית: יש שתי גישות מרכזיות להגדרת מחוננות

למדידה הניתנת ,  גבוהה מהממוצע2הכמותית מגדירים את המחוננות כיכולת אינטלקטואלית כללית

בעלי הגישה האיכותית מדגישים את הזיקה בין המרכיבים הקוגניטיביים , מנגד. במבחני אינטליגנציה

 קובע את רמת מרכיביםה מכלול וטוענים כי, החברתיים והסביבתיים, לבין המרכיבים הרגשיים

 .הפרט ואת איכות מימושהשל תפקוד ה

במבחנים לאיתור תלמידים . פיהל האבחון  את מערכתנהלמשרד החינוך בחר בהגדרה הכמותית ומ

מחוננים נבדקות מיומנויות אינטלקטואליות כלליות ונבחרים תלמידים שהם בעלי פוטנציאל גבוה 

 טיפול והעשרה ייחודיות המתאימות לכישורים בתחום תוכניותאלה מופנים ל. בתחום האינטלקטואלי

  .זה

                                                 
תאריך , htm.policy/gifted/il.ovg.education.www,  מדיניות– יניםהאגף לתלמידים מחוננים ומצטי, אתר משרד החינוך 1

 .2006 בדצמבר 1: הכניסה
, זכירה, כושר הפשטה, מרחביים, מספריים,  הכוללת מרכיבים מילוליים,יכולת חשיבה: יכולת אינטלקטואלית כללית 2

 .ניתוח והסקת מסקנות



 
   9 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 "ועדת ההיגוי לקידום החינוך למחוננים בישראל" הוגש למשרד החינוך דוח 2004ביולי יצוין כי 

 :ארבעה תחומי מחוננותיש , פי דוח הוועדה-על 3.)נבו-ועדת: להלן(ברוך נבו ' בראשות הפרופ

 .רמת אינטליגנציה כללית/ יכולת לימודית כללית .א

 .כשרון אמנותי .ב

 .'בשפות וכו, במחשב, במתמטיקה: הצטיינות לימודית מסוימת .ג

 . ספורטיביכשרון .ד

הדוח מציין כי הספרות המקצועית העוסקת במחוננים אינה מספקת הגדרה אחידה וברורה למושג 

        העליון) %1(האחוזון מחוננים הם  לפיהשהוועדה קבעה הגדרה סטטיסטית , עם זאת. מחוננות

ונים בכל אחד העלי) 5%(חמשת האחוזונים הם " מצטיינים", לשם השוואה( אחד מתחומי המחוננות בכל

 4,הגדרתה למחוננותפי -עלכי הוועדה העריכה ).  נוספים4%+  מחוננים 1% כלומר –מתחומי המחוננות 

  .מחוננות האמוריםבכל תחומי ה  מחוננים%3-%4יש בישראל בכל שנתון , ובהערכה גסה

 מסגרות חינוכיות לטיפוח מחוננים .2

 5:קיים שלוש מסגרות עיקריות לטיפוח מחונניםהאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך מ

 יום העשרה שבועי וחוגים ,)הספר הרגילים-המשולבות בבתי(כיתות ייחודיות לתלמידים מחוננים 

 ' הטיפוח מתחילה בכיתה גתוכניותהשתתפותם של תלמידים מחוננים ב, כללכ. הצהריים בשעות אחר

 . )יסודי-וך הקדם פיילוט להפעלת תוכניות טיפוח בחינמופעלכיום (

 תוכניות של כיתות ייחודיות למחוננים ולמדיניותו המוצהרת של משרד החינוך היא להפנות לתוכניות

 תוכניתבו כל ש מכלל התלמידים בני אותה שכבת גיל במקום 1%-1.5%-יום העשרה שבועי כ

ה שכבת גיל  מכלל התלמידים בני אות3%עד  –הצהריים  נערכים בשעות אחרלחוגים הו ,מתקיימת

 6.מתקיימיםהחוגים בו שבמקום 

 7:תמציתי על שלוש המסגרותמידע להלן 

 פועלותאזוריות ו-הן עללתלמידים מחוננים כיתות  ה– כיתות ייחודיות לתלמידים מחוננים •

ספר רגילים -התלמידים לומדים בכיתות נפרדות המשולבות בבתי .ערים ברחבי הארץ עשרב

תוכנית הלימודים  .בכל ימות השבוע) טיבת ביניים וחטיבה עליונהח, יסודי (בכל שלבי החינוך

  ומעשירה את התוכניתמרחיבה, היא מעמיקהאולם ,  הלימודים הרשמיתמבוססת על תוכנית

                                                 
 ניתנו בעקבות ביקורת מקיפה אשר, המלצות המדענית הראשית במשרד החינוך לטיפול במחוננים בבין השארעסק דוח זה  3

, ח התלמידים המחונניםולהרחבה בדבר יישום הערות מבקר המדינה בעניין טיפ; 1993מבקר המדינה בנושא בשנת שמתח 
 .2002 במאי 14, עוגן גולדמן: כתיבה, טיפוח תלמידים מחוננים,  של הכנסתמידעהמחקר והמרכז : ראו

רמת מוטיבציה : מעבר לחריגות הסטטיסטית הייחודית, ם נוספים להגדרת מחוננותשני תנאי ציינהיצוין כי ועדת ההיגוי  4
 .שהיא מעל לחציון השנתי) מקוריות(שהיא מעל לחציון השנתי ורמת יצירתיות ) נחישות, התמדה(

 .האגף אינו מטפל כיום במחוננים בתחום הספורט 5
 .2004 יולי ,התוכניות הקיימותתיאור  ,דוח ועדת ההיגוי לקידום החינוך למחוננים בישראל 6
gifted/il.gov.education.www://http-,  מסגרות הלימוד–האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים , אתר משרד החינוך 7

3htm#Heading.misgarot/ ;במאי 14, עוגן גולדמן: הביכת, טיפוח תלמידים מחוננים, תמרכז המחקר והמידע של הכנס 
2002. 



 
   9 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מיועדפחות זמן  , קצב הלימודים מוגבר.נוספים לה נושאים ייחודיים ומאתגרת ממנה, הרגילה

 .פיתוח מיומנויות למידהל להעמקה ומיועדלרכישת הידע ויותר זמן 

יום במשך , אחת לשבוע תלמיד מחונן המופנה למסגרת טיפוח זו משתתף – יום העשרה שבועי •

כל תוכנית לימודית . נושאים בתחומי ידע שונים שנלמדים בה  ייחודיתבתוכנית, לימודים שלם

במסגרת . עודומקום מגוריהם , אוכלוסיית התלמידיםלפי , ביום ההעשרה היא בעלת צביון שונה

 .אינם כלולים במערכת הלימודים הרגילה שלומדים נושאיםהתלמידים יום העשרה שבועי 

 כנית יום העשרה שבועיות.  באים אליוהתלמידיםו, אזורי-במרכז אזורי או עלמופעלת  התוכנית

 .הביניים-הספר היסודי וחטיבת-ילדים בגיל ביתלבעיקר  מתאימה

הצהריים  למידים המשתתפים בחוגי העשרה בשעות אחרת – הצהריים חוגים בשעות אחר •

 או במרכז "אשכול פיס"ב, כלל ליד מוסד להשכלה גבוהה בדרך פועלשאחת לשבוע למרכז  באים

להם בנושאים  מוצעיםחוגים ההילדים משתתפים בשני חוגים שבחרו מתוך מגוון . קהילתיה

 יםביישוב .'ו-'פנים תלמידי כיתות ג מוולחוגים אל. אינם כלולים בתוכנית הלימודים הרשמיתש

ממשיכים התלמידים , ביניים-בהם מסגרות חלופיות לתלמידים מחוננים בגיל חטיבתאין ש

 8.'במסגרת זו עד לכיתה ט

 9ו" שנת תשס–נתונים על תלמידים מחוננים  .3

 השתתפות תלמידים בתוכניות לטיפוח מחוננים .3.1

 תוכנית ולפי מגזרהלפי סוג , )2005/06(ו " תשסשנת, מספר המשתתפים בתוכניות לטיפוח מחוננים

 מספר המשתתפים
כ "סה

 **משתתפים
 יהודיהמגזר ה ערביהמגזר ה

 תוכניתסוג ה

 כיתות ייחודיות 2,617 0 2,617

 יום העשרה שבועי 4,751 1,759 6,510

 ר הצהרייםחוגים אח 3,348 852 4,200

 הכול סך 10,716 2,611 13,327

מאחר , התלמידים בכלל התוכניותמספר על בהכרח ספר המשתתפים בתוכניות הטיפוח אינו מלמד כי מ יודגש **

 רוהן בחוגים אח) כיתות ייחודיות או יום העשרה( הן באחת ממסגרות היום עשויים להשתתףשתלמידים מחוננים 

 .הצהריים

                                                 
אבל יתרונה הוא שהיא אינה מחייבת , מסגרות האחרות לעומתלשעות העשרה מעטות זוכים במסגרת זו התלמידים  8

ספר רגיל ולקבל שעות -אלא מאפשרת לתלמיד המחונן ללמוד באופן סדיר בבית,  אחת לשבועהאם-היעדרות מכיתת
 .שרה ייחודיותהע

 .2006 באוגוסט 1, מכתב, משרד החינוך, מנהלת האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, שלומית רחמל 9



 
   9 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 כיתות ייחודיות – מנתונים אחרונים שהתקבלו ממשרד החינוך על מספר המשתתפים בתוכניות הבוקר

בהיקף של ממש עולה כי לא חל שינוי , )ז"תשס(בשנת הלימודים הנוכחית  –ויום העשרה שבועי 

 9,127ז לעומת " תלמידים בשתי מסגרות הטיפוח האמורות בתשס9,146: אלההבתוכניות ההשתתפות 

 .ו"בתשס

) ר הצהרייםט חוגים אחלמע(ממוצע של התלמידים המחוננים המשתתפים בתוכניות טיפוח השיעור ה

 ו"תשס, כלל התלמידים בשנתוןב

 שלב חינוך 10כלל התלמידים בשנתוןבשיעור 

 יסודי 1.04%

 ביניים-חטיבת 0.62%

 חטיבה עליונה 0.35%

הם מחוננים  תלמידים בכל שנתוןמן ה 3% ,פי הגדרותיה למחוננות- העריכה כי עלנבו-ועדת, כאמור

 . )פורט מחוננים בתחום הס1%  כולללא(

כיתות ייחודיות ויום ( הטיפוח העיקריות תוכניותמנתוני ההשתתפות בפועל של תלמידים מחוננים ב

הספר -יבתבתוכניות של תלמידי שיעור ההשתתפות היה ו "בשנת תשסעולה כי ) העשרה שבועי

 הביניים-בחטיבתואילו , משיעורם המוערך של המחוננים בכל שנתוןשליש   לכל היותריםהיסודי

משיעורם המוערך של או פחות  20% –שיעור ההשתתפות נמוך עוד יותר היה ובחטיבות העליונות 

  .המחוננים בשנתון

יודגש כי שיעור ההשתתפות המצוין לעיל אינו כולל את המשתתפים בחוגי העשרה למחוננים , עם זאת

 קטן יחסית הצהריים היקף שעות ההעשרה במסגרת החוגים אחר, ככלל. הצהריים בשעות אחר

הדבר נעשה מתוך בחירה של המשתתפים בתוכנית או של שיתכן יאך , למסגרות הטיפוח האחרות

 .מכיתת האםכדי שלא להיעדר הוריהם 

 תוכנית ולפי מיןהלפי סוג , )2005/06(ו "שנת תשס, המשתתפים בתוכניות לטיפוח מחוננים

 מספר המשתתפים

 בנים בנות
 תוכניתסוג ה כ משתתפים"סה

 כיתות ייחודיות 2,617 100% 1,614 62% 1,003 38%

 יום העשרה שבועי 6,510 100% 4,044 62% 2,466 38%

 רייםהר הצחוגים אח 4,200 לא נמסרו נתונים לא נמסרו נתונים

                                                 
 .לא כולל תלמידים בחינוך המיוחד 10



 
   9 מתוך 5עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

שיעור הבנות בכיתות הייחודיות למחוננים ובתוכניות יום העשרה שבועי מן הטבלה שלעיל עולה כי 

בשנת  כיתות ייחודיותמהשוואה לנתוני המשתתפים ב. אלההשיעור הבנים בתוכניות מיותר נמוך הרבה 

-גידול של כ( הבנות במסגרת טיפוח זו מספרגדל במידה ניכרת עולה כי , בטבלה שלהלןשיוצגו , 2002

גם , ף על פי כןא. כלל התלמידים המחוננים בכיתות ייחודיותבוחלה עלייה מסוימת בשיעור הבנות ) 45%

 . שיעור הבנות נמוך משיעור הבניםור שינויים אללאח

 2006- ו2002, תלמידים מחוננים בכיתות ייחודיות לפי מין

  בנים בנות

33% 693 67% 1,384 2002 

38% 1,003 62% 1,614 2006 

  הטיפוח מרכזי .3.2

 .  יישובים394 שייכיםמערך האיתור והטיפוח של תלמידים מחוננים ל •

יותר ולכן מספר המרכזים קטן הרבה , אזורית- במסגרת אזורית או עלמרבית התוכניות פועלות

 :להלן פירוט מספר מרכזי הטיפוח. ממספר היישובים המצוין לעיל

 מרכזים שבהם פועלת כיתת מחוננים

  11ספרה-מספר בתי כיתותה מספר

 יסודי 5 18

 ביניים-חטיבת 8 27

 חטיבה עליונה 8 35

  שבועימרכזים שבהם פועל יום העשרה

 כ"סה 61

 :מתוכם

 מגזר יהודי 35

 יהודי-מגזר לא 26

 

                                                 
 .ספר ייחודיים לאמנות-לא כולל בתי 11
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 תקציב משרד החינוך לטיפול בתלמידים מחוננים .3.3

פירוט  להלן. ח"ש  מיליון20.5- כ2006בשנת היה  בתלמידים מחוננים תקציב משרד החינוך לטיפול

 12:שרד החינוך של מרכיבי תקציב זה שהתקבל מן האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במחלקי

 תלמידיםהאוכלוסיית  ח "תקציב בש שעות תקןתקצוב ב

  שעות שבועיות 3,465

 שעה שבועית 0.45(

 )לתלמיד

 טיפוח מחוננים 10,107,000

 טיפוח מחוננים בתחום האמנות 1,798,000 

 טיפוח תלמידים מצטיינים 2,421,000 עות שבועיות ש355

ות שע 4,000

 שבועיות
 הכול סך 14,324,000

 תקציבה ךס ח" ש20,500,000-כ

לשם (תקציב משרד החינוך לטיפול בתלמידים מחוננים ומצטיינים גדל בשנים האחרונות , ככלל •

הוא היה  2002 ובשנת ,ח" ש14,000,000 התקציב לטיפול במחוננים היה 2000 בשנת ,השוואה

, נבו- לצורך יישום דוח ועדתבין השאר,  ניתנה תוספת תקציב2005בשנת ). ח"ש 13,775,000

 13.ח" מיליון ש1.5- קוצץ התקציב בכ2006בשנת  .ח" מיליון ש22-כוהתקציב היה 

 0.5-לתלמיד מחונן מתקן השעות  היקףקוצץ , )072006/(ז "תשס, בשנת הלימודים הנוכחית •

 הגידול במספר התלמידיםהסיבה העיקרית לקיצוץ זה היא . שעה שבועית 0.45-ל שעה שבועית

 .כמצוין לעיל, 2006והקיצוץ בתקציב האגף לשנת ) כולל תלמידים מצטיינים(

דנה דוברת -ועדת. ח" מיליון ש250נבו הוא -התקציב הדרוש ליישום מלא של המלצות ועדת •

 קבעה כי היא. בונ-המלצות ועדתרובן של אימצה את רוב ובטיפוח תלמידים מחוננים הרחבה ב

 התקציב הכולל לטיפוח מחוננים היהי" ית הלאומית לחינוךהתוכנ"בשנים הראשונות להפעלת 

 . אלוהמלצות בין השאר לצורך יישום , ח בשנה" מיליון ש60ומצטיינים 

 מימון מסגרות הטיפוח  .3.3.1

                                                 
 .2006 ביולי 25-קבל בהת, ו"נתוני תלמידים מחוננים בשנת תשס,  האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים–משרד החינוך  12
 .2006 בדצמבר 11, שיחת טלפון, משרד החינוך, מנהלת האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, שלומית רחמל 13



 
   9 מתוך 7עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 .הכיתות הייחודיות לתלמידים מחוננים מתוקצבות במלואן מכספי משרד החינוך 

-שניו, )שעות תקן (י משרד החינוךכספמקורו ב שליש: יום ההעשרה השבועיחלוקת התקצוב של  

-השתתפות בתוכנית יום העשרה שבועי היא כהעלות הממוצעת של ה. כספי ההורים ב– שלישים

 .ח לתלמיד לשנה" ש6,000

כדי לקבל תקציב . ידי רשויות מקומיות ועמותות-הצהריים מופעלות על  ההעשרה אחרתוכניות 

 7%-25%המשרד מממן . החינוך בקשת תמיכהעל הגורם המפעיל להגיש למשרד , ממשרד החינוך

. הרשויות המקומיותההורים ואת יתרת הסכום מממנים ו, תוכניתמעלותה הכוללת של ה

סכום המימון של . רשותורשות בכל השתתפות הרשויות המקומיות היא וולונטרית ושונה 

 . ח"ש 1,200- ל200בין יחיד הוא הורים לחוג 

תקציב לסיוע לתלמידים ויש , כלכליים-פי קריטריונים חברתיים-ת עליצוין כי להורים ניתנות הנחו

 .ח"ש 900,000 תקציב הסיוע לנזקקים היהו "בשנת תשס. מחוננים נזקקים

 מחונניםלתלמידים הסעות  .3.3.2

 יומה של ועדת החינוך של הכנסת-סוגיית תקצוב ההסעות לתלמידים מחוננים עלתה בעבר על סדר

רבים תלמידים מחוננים , יות שרבים ממרכזי הטיפוח הם מרכזים אזוריים ה14. כסוגיה בעייתיתצוינהו

מתקשים ללא הסעות מסודרות חלק מהתלמידים , לפיכך. לפעילות הטיפוח ממרחק רב יחסיתבאים 

 התלמידים המחוננים הנתקלים כיום בקשיים מעין ם המדויק שלמספר .להשתתף במסגרות הטיפוח

מנהלת האגף , שלומית רחמל' ית מרכז המחקר והמידע ציינה הגבפני לעבתשובה . ידועאלה אינו 

 הרשויות ,לדבריה.  בידי המשרד נתונים בנושא זה איןכי, למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך

 להןבין השאר מאחר שאין , המקומיות אמורות להשתתף בתקצוב ההסעות אך רובן אינן עושות זאת

 .תקציב למטרה זו

 ידים המחונניםתהליך איתור התלמ .4

האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך מקיים מדי שנה מבחנים לאיתור תלמידים 

או ביישובים קטנים (תוכניות טיפוח לתלמידים מחוננים פועלות  שבהם המקומותמחוננים בכל 

, "סאלד" המבחנים נערכים באמצעות מכון 15).במרכזי העשרה אזורייםופעלות המשולבים בתוכניות המ

תהליך האיתור מתחיל כשנה לפני הפניית התלמיד למסגרת הטיפוח . אשר זכה במכרז לעניין זה

 בשני נעשההתהליך ). 'בכיתה ג – םובחלק' בחלק מהיישובים נערכים המבחנים בכיתה ב(הייחודית 

 : שלבים

קביעת להיבחן לשם ' או ג'  תלמידי כיתות בכל בשלב זה ניתנת הזדמנות ל– שלב הסינון .א

הנחיות מכון לפי , הספר-המבחן נערך בבתי. התאמתם לתוכנית העשרה לתלמידים מחוננים

 את רשימות "סאלד"אל מכון מעבירים הספר -בתי, פי תוצאות המבחנים-על. "סאלד"

 מכלל התלמידים 15% היו אותםרשימות אלו יב. התלמידים המיועדים להיבחן בשלב השני

                                                 
 .2002 במאי 14, עוגן גולדמן: כתיבה, טיפוח תלמידים מחוננים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 14
נבחנו בעבר אך לא עמדו בקריטריונים והם שחנו בעבר ולאלה אחת לשנה מתקיים אבחון מיוחד לתלמידים שלא נב, כמו כן 15

 .אבחון בפעם השנייה כרוך בתשלום ההורים. מבקשים להיבחן פעם נוספת
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 מרכז המחקר והמידע

הספר מצא לנכון -וכן תלמידים שבית, ות ביותר במבחן הראשוןאשר השיגו את התוצאות הטוב

 .שלא השיגו את הציון הנדרש במבחן הראשוןאף להמליץ עליהם 

 . בשלב זה נערכים מבחנים קבוצתיים במרכזי הערכה מיוחדים– שלב האיתור .ב

ם אמורים לקבל מכתבים מפורטים המתאריההורים ובמהלכם ,  חודשיםשישהתהליך האיתור נמשך כ

בסוף התהליך נשלח מכתב להורי כל התלמידים שנבחנו בשלב . את התהליך ואת משמעות התוצאות

 .שתתף בתוכנית העשרהיהתלמיד מומלץ שובו מצוין אם , השני

 .גיל שנבחנה בשנת הלימודים המסוימתהתוצאות המבחנים הן יחסיות ומותאמות לקבוצת 

 של מחונניםמיוחדות בקבוצות טיפול  .4.1

מיוחדות מקרב התלמידים בקבוצות ידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך מטפל האגף לתלמ

בעלות בקבוצות מדובר . הן בתהליך האיתור והן במסגרת הטיפוח של התלמידים הנבחרים, המחוננים

 וכן בתלמידים מחוננים בתחום ייחודי כגון ,כגון עולים חדשים או לקויי למידה, מאפיינים מיוחדים

 .אמנות

 : לב האיתורבש

 .מבחנים שאינם מחייבים בקיאות בשפה העבריתבאמצעות  נערך איתור נפרד לעולים חדשים -

לבחינות  הבחינות זהות במהותן ;הדרוזי והבדואי נערך האיתור בשפה הערבית, במגזר הערבי -

 . לאוכלוסייה זואך מותאמות בתוכנן ובשפתןבעברית 

 .םיים אינדיבידואליתלמידים בעלי לקויות למידה מופנים למבחנ -

 מצאה שהם ועדת ערעורים וחריגים לעניין תלמידים מחונניםשותלמידים בעלי מוגבלויות פיזיות  -

 . מופנים למבחן מיוחד ומותאםזכאים לכך

 תלמידים עולים חדשים 100- באבחון של כהאגף לתלמידים מחוננים ומצטייניםו טיפל "בשנת תשס

 74 לומדים – ז" תשס–בשנת הלימודים הנוכחית , כמו כן. ה תלמידים בעלי לקויות למיד200-וכ

 . יוצאי אתיופיה בתוכניות טיפוח מיוחדות לתלמידים מחונניםתלמידים

בשנת  תלמידים מחוננים בתחום האמנות שולבו 498, מתוך כלל התלמידים המחוננים, נוסף על כך

 .ספר ייחודיים לאמנות- בתישלושה גם ןבהנכללים ש, במסגרות הטיפוח למחונניםו "תשס

  מדיניות המשך–טיפוח מחוננים במערכת החינוך  .5

, ו המשיכה ועדת ההיגוי לקידום המחוננים את פועלה כוועדת קבע"בשנת תשס – משרד החינוך •

ועדה . נבו לתוכנית פעולה-במטרה לתרגם את המלצות ועדת, זמירה מבורך' בראשותה של פרופ

בתחום הפדגוגי , בתחום המדיניות: ת בכמה מישוריםזו עוסקת בהכנת תוכנית אופרטיבי

 .מחקרהמשך וב
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, נבו-המלצות ועדתלפי , במצטייניםטיפול האב כוללת להרחבת -המשרד גיבש לאחרונה תוכנית

המחוננים את מספר התלמידים )  שניםשלושבתוך (מתכוון להרחיב בהדרגה המשרד ובמסגרתה 

  16. תלמידים60,000-ל המשתתפים בתוכניות הטיפוח המצטייניםו

טיפול עגן בחוק את ההצעת חוק שמטרתה לנוסח  גם נכללנבו -בהמלצות דוח ועדת –חקיקה  •

חוק שמטרתה עיגון זכויות תלמידים מחוננים ומצטיינים  הצעת .במחוננים במערכת החינוך

והתקבלה בקריאה , אחריםויורי שטרן בר הכנסת ידי חב עשרה-שבעהונחה על שולחן הכנסת ה

 הרב בר הכנסת חר ועדת החינוך"יו וחיחוק דומה בעיקרה הנ הצעת. רומית במליאת הכנסתט

 .רונית תירוש ברת הכנסתחמיכאל מלכיאור ו

                                                 
 .2006 בדצמבר 11, הודעה לעיתונות,  דוברות המשרד–משרד החינוך  16


