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 מציתת
9 לתלמידי9 בעלי צרכי9  קיבלה על עצמה מערכת החינו7 הממלכתית לתת מענה הול1973שנת ב

וטיפוח המחונני9 היה , ילדי9 מחונני9לבעקבות כ7 הוקמה במשרד החינו7 המחלקה . ייחודיי9

א היו במערכת "בשנת הלימודי9 תשס. לחלק בלתי נפרד מהמדיניות הכוללת של משרד החינו7

הקיצו> . ח" מיליו" ש14 הוא 2002תקציב המחלקה לשנת .  תלמידי9 מחונני11,5009החינו7 

 .  ח" ש225,000הכולל בפועל בתחו9 טיפוח המחונני9 הוא כיו9 
 ,בדבר איתור מחונני9 ודרכי טיפוח9, 1996ות המדענית הראשית במשרד החינו7 משנת צהמל 

סיכו9 (= שאושרו בהנהלת המשרד א �לא יושמו  , 1993ניתנו בעקבות דוח מבקר המדינה לשנת ש

אול9 המבח" נעשה , ומעלה נית" להיבח" בכל שכבות הגיל' ות ובכית). 'אה בנספח בר �ההמלצות 

א= שהנושא . ואינו נער7 במסגרת מער7 איתור ארצי, מסיבות של תקציב, תלמידי9הבמימו" הורי 

 .עדיי" אי" בישראל תוכניות חונכות והתמחות מקצועית, נלמד במשרד החינו7
יו9 העשרה , הצהריי59י9 בשעות אחרחוג: מחלקה למחונני9 מקיימת שלוש מסגרות ייחודיותה

המחלקה מקיימת מסגרות ייחודיות . פר רגילי9ס5שבועי וכיתות ייחודיות המשולבות בבתי

מסגרות ייחודיות מתקיימות ג9 . במגזר הדרוזי ובמגזר הבדואי, למחונני9 ג9 במגזר הערבי

א "אישרו בשנת תשנהג= לחטיבות ביניי9 ורשות הספורט , המחלקה למחונני9. לעולי9 מחונני9

ג פעלו חמש כיתות ספורט "בשנת תשנ. הקמת כיתות מיוחדות למחונני9 בתחו9 הספורט

 .הישגיות
רשויות מקומיות אחדות הפסיקו את הסעות התלמידי9 המחונני9 במסגרת קיצוצי התקציב   

 .ומתנערות מחובת" זו

 

 1קער. 1
 
יפוח התלמידי9 המחונני9 נעשה מתו7 הכרה בשונות בקרב אוכלוסיית התלמידי9 ומתו7 רצו" ט

 קיבלה מערכת החינו7 הממלכתית על עצמה  1973ת נבש. לתת מענה הול9 לכל קבוצה ייחודית

ה המערכת התחייב. ובה9 תלמידי9 מחונני9, מת" מענה הול9 לתלמידי9 בעלי צרכי9 ייחודיי9

בעקבות כ7 הוקמה . , פי כשרונותיה59לספק לתלמידי9 המחונני9 את החינו7 המתאי9 לה9 על

וטיפוח המחונני9 היה לחלק בלתי נפרד מהמדיניות הכוללת של משרד , המחלקה לילדי9 מחונני9

המסגרות הנפרדות למחונני9 מכוונות לתת פתרונות לתלמידי9 מחונני9 שאינ9 מקבלי9 . החינו7

 .רכיה9 במסגרות הרגילותמענה לצו

 

 תקצוב טיפוח התלמידי- המחונני-. 2
 

 2מדיניות התקצוב 2.1
 משכבת 53%י9 מחונני9 עד כרמבחני האיתור מגדי, פי מדיניות התקצוב של משרד החינו57לע

 : אוכלוסיות5קבוצה זו מחולקת לשתי תת. ההגיל באוכלוסיי

                                                 
 .2002 במרס 525התקבל ב, = מידעד, משרד החינו7, היחידה למחונני9  1
 . 2002 במאי 8, שיחת טלפו", משרד החינו7, מנהלת המחלקה למחונני9,  שלומית רחמל' הגב  2
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, שהגיעו להישגי- הגבוהי- ביותר בבחינת האיתור, משכבת הגיל 1%�1.5% .א

כיתות המחונני- . מופני- למסגרות טיפוח של כיתות מחונני- וליו- העשרה שבועי

 1/3: שרה השבועי מתוקצב כ(עיו- הה. מתוקצבות במלוא9 מכספי משרד החינו(

סכו- של ב �בזמ9 כתיבת מסמ( זה ( מכספי ההורי- 2/3:ו,  החינו(מכספי משרד

מלבד מקרי- בודדי- שבה- הרשות המקומית משתתפת , ח לשנה" ש1,450

 . במימו9

:מופנית ללימודי העשרה אחר,  משכבת הגיל3%עד , אוכלוסיית המחונני- בכללה .ב

כדי לקבל תקציב .  שמפעילות  רשויות מקומיות ועמותותחבתוכניות טיפו, הצהריי-

המשרד מממ9 . על הגור- המפעיל להגיש למשרד בקשת תמיכה, ממשרד החינו(

 מעלותה הכוללת של 25%:7%, ח לתלמיד לשנה" ש100:200את הלימודי- בס( 

את יתרת הסכו- מממני- הרשויות המקומיות ). תלוי בתוכנית(מסגרת הטיפוח 

יש לציי9 . ח" ש1,200: ל200ע בי9 סכו- המימו9 של ההורי- לחוג בודד נ. וההורי-

, כלכליי-:פי קריטריוני- חברתיי-:כי על סכומי- אלה ניתנות להורי- הנחות על

חלוקת נטל המימו9  (ח " ש50,000וכי קיי- תקציב סיוע לתלמידי- נזקקי- בס( 

 ). 'במסגרות אלה ראה בנספח א
  2000נני- לשנת ותקציב המחלקה למח  2.2
ח " מיליוני ש6: ונכללו בו הסעיפי9 האלה, ח" מיליו" ש14 היה 2000 קציב המחלקה לשנתת

 מיליו" 1; ח רכישות" מיליוני ש3; יסודי5ח תקציב לחינו7 על" מיליוני ש4; תקצוב שעות לימוד

 3.ח תקציב תמיכות"ש
 2002הקיצו> בתקציב שנת  2.3
להל" . נשמעו טענות על פגיעה בתקצוב טיפוח המחונני9 2002עקבות הקיצו> בתקציב שנת ב

שחייב אותנו לצמצ9 , הושת על משרד החינו7 קיצו> כואב: "...תגובת שרת החינו7 לימור לבנת

 בס7 2002לשנת תקציב היחידה למחונני9 קוצ> בבסיס התקציב ... בפעילות של יחידות המשרד

כל 5בעוד שס7.  מתקציב הפעולות והתמיכות של היחידה15%קיצו> זה מהווה .  שח475,000

כל 5שיעור הקיצו> מס7, לפיכ7. ח" מיליו" ש514מגיע ל, כולל שעות הוראה, תקציב היחידה

  4".ושיעורו קט" מהקיצו> שנעשה בנושאי9 אחרי9 במשרד, 3.4%התקציב עומד על 
ר " החינו7 ליותלאחר שנשלחה תגובת שר, מנהלת המחלקה למחונני9, שלומית רחמל' לדברי הגב

והוקט" הקיצו> , חלו כמה שינויי9 בתקציב המחלקה, כ זבולו" אורלב"חה, ועדת החינו7 והתרבות

, 15%בשיעור , קיצו> שנעשה השנה היה מתקציב הרכישות והתמיכותה: "2002ת בפועל לשנ

והקיצו> בסעי= התמיכות נשאר ,  מהקיצו> בסעי= הרכישות59.5%:מתוכו הוחזרו למחלקה כ

, 59.5%:ואילו הקיצו> בסעי= הרכישות הופחת ב, )ח" ש55,000 (15%:כלומר כ 5,"ינועב

כ( שהקיצו> הכולל בפועל הוא כיו- , ח" ש250,000ובמסגרת ההפחתה הוחזרו למחלקה 

   .ח" ש225,000
 תקצוב הסעות התלמידי- המחונני- 2.4
  לכל מרכז טיפוח מגיעי9יכ, תלמידי9 המחונני9 מגיעי9 לפעילות הטיפוח ממרחק רב יחסיתה

 . ללא הסעה מתקשי9 התלמידי9 להשתת= במסגרות הטיפוח, לפיכ7. תלמידי9 מאזור גדול

                                                 
 .2002 באפריל 23,  שיחת טלפו",  משרד החינו7, מנהלת המחלקה למחונני9, שלומית רחמל' הגב  3
 .2002 בינואר 15, ר ועדת החינו7 והתרבות"יו, כ זבולו" אורלב"מכתב לחה, ימור לבנתשרת החינו7 ל  4
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ועל משרד החינו7 להשתת= , אחריות להסעות תלמידי9 מוטלת על הרשויות המקומיותה

תקצוב ההסעות למחונני9 מחושב באותו אופ" שבו מחושבת השתתפות משרד החינו7 . במימונ"

תקצוב ההסעות לתלמידי9 המחונני9 . צעת לתלמיד ליו9עלות ממו: מערכת ההסעות בכלל

 . ואינו תקציב נפרד, מגול9 כחלק מהתקצוב של הסעות התלמידי9 הרגילי9
שויות מקומיות אחדות מפסיקות את הסעות התלמידי- המחונני- במסגרת קיצוצי התקציב ר

מכסה את עלות רד החינו( במימו9 אינה שמשו- שהשתתפות מ, לטענת9, ומתנערות מחובת9 זו

בעת האחרונה נוצרו בעיות במימו9 ובארגו9 . בגלל המעבר לחישוב לפי תלמיד, הסעות התלמידי-

 . ת'מעלות וג, כרמיאל, עפולה, עילית:נצרת, צפו9 השומרו9: ההסעות ברשויות המקומיות האלה

  

 גדרת מחוננות ואיתור התלמידי- המחונני-ה. 3
 
בגישה . הגישה הכמותית והגישה האיכותית: וננותישות מרכזיות להגדרת מחגש שתי י

הניתנת למדידה , הכמותית מגדירי- מחוננות כיכולת אינטלקטואלית כללית גבוהה מהממוצע

ניתוח , זכירה, כושר הפשטה, שנכללי9 בה9 מרכיבי9 מילוליי9 ומספריי9 במבחני אינטליגנציה

 . והסקת מסקנות
ומדגישה את הזיקה בי" המרכיבי9 , פ" הוליסטית מתייחסת למחוננות באויגישה האיכותה

 .הסביבתיי9 והקוגניטיביי9, החברתיי9, הרגשיי9
במבחני- הנערכי- לש- . פיה:שרד החינו( בחר בהגדרה הכמותית ומקיי- את האבחו9 עלמ

- מופני- יוהתלמידי- הנבחר, איתור התלמידי- המחונני- נבדקות מיומנויות אינטלקטואליות

מדי שנה מקיימת המחלקה למחונני9 מבחני9 בכל היישובי9 שקיימת בה9  .הלתוכניות העשר

תוכנית טיפוח לתלמידי9 מחונני9 וביישובי9 קטני9 המשולבי9 בתוכניות שמתקיימות במרכזי 

. 'או בכיתה ג' המבחני9 נערכי9 באמצעות מכו" סאלד ומתקיימי9 בכיתה ב. העשרה אזוריי9

 . הדרוזי והבדואי נער7 המבח" בשפה הערבית, במגזר הערבי. יתור לעולי9 נעשה בנפרדאתהלי7 ה

 

 מסגרות הייחודיות למחונני-ה. 4
 יעדי המסגרות הייחודיות למחונני- 4.1
יעד המרכזי המנחה את המחלקה בפיתוח המסגרות והתוכניות הלימודיות הייחודיות ה

ורכיה- הייחודיי- ממערכת חינו( שמכירה בצ למחונני- הוא לאפשר לתלמידי- אלה ליהנות

  .ושמסוגלת להיענות לה-
כיעד , מטרת התוכניות היא להביא למימוש הפוטנציאל של התלמידי9 המחונני9 ולטפח מצוינות

 . שתוכל ליהנות מיכולת9 האישית הגבוהה, מרכזי של כלל החברה
 6מסגרות הלימוד 4.2
חוגי9 המתקיימי9 בשעות : רות ייחודיות לטיפוח9גיו9 מקיימת המחלקה למחונני9 שלוש מסכ

ספר רגילי9 5ידי9 מחונני9 המשולבות בבתייו9 העשרה שבועי וכיתות תלמ; הצהריי59אחר

 ). 'מי" ופיקוח ראה בנספח ג, נתוני9 סטטיסטיי9 על מסגרות הטיפוח בחלוקה לפי מחוזות(

                                                                                                                                            
 . 2002 באפריל 23, שיחת טלפו", משרד החינו7, מנהלת המחלקה למחונני9, שלומית רחמל' הגב  5
: תארי7 כניסה,  www.education.gov.il/gifted, מידע מאתר האינטרנט של המחלקה למחונני9 במשרד החינו7  6

 .2002 במרס 25
 . 1993יולי , חוברת מידע, יפוח ילדי9 מחונני9ט, המחלקה למחונני9, שרד החינו7 והתרבותמ
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 הצהריי-:חוגי- המתקיימי- בשעות אחר 4.2.1
הצהריי- באי- אחת לשבוע למרכז שפועל :י- בחוגי העשרה בשעות אחרפלמידי- המשתתת

הילדי- משתתפי- . או במרכז הקהילתי" אשכול פיס"ב, ה גבוההבדר( כלל ליד מוסד להשכל

 . בשני חוגי- שבחרו מתו( מגוו9 נושאי- מוצעי- שאינ- כלולי- בתוכנית הלימודי- הרשמית
שהישגיה9 במבחני האיתור הארציי9 היו הטובי9 ביותר  'ו5'חוגי9 אלה מופני9 תלמידי כיתות גל

 מכלל התלמידי9 בשכבת הגיל ביישובי9 53%ללי9 כבקבוצת תלמידי9 זו נכ. בקרב בני גיל9

במקומות יישוב שאי" בה9 מסגרות חלופיות לתלמידי9 מחונני9 . שהתוכנית מתקיימת בה9

 . 'ממשיכי9 התלמידי9 במסגרת זו עד לכיתה ט, בגילי חטיבת הביניי9
ת הצהריי9 זוכי9 התלמידי9 לשעות העשרה מעטו5מסגרת החוגי9 המתקיימי9 בשעות אחרב

אבל יתרונה של מסגרת זו הוא בכ7 שהיא אינה מחייבת היעדרות , יחסית למסגרות האחרות

וע9 , ספר רגיל5אלא מאפשרת לתלמיד המחונ" ללמוד באופ" סדיר בבית, שבועית מכיתת הא9

 תלמידי- 4,291א למדו במסגרת חוגי- אלה "שנת תשסב. העשרה ייחודיות זאת לקבל שעות

 .מכל המגזרי-
 ו- העשרה שבועיי 4.2.2

חת לשבוע משתת= התלמיד המחונ9 במש( יו- לימודי- של- בתוכנית ייחודית שנלמדי- בה א

- אבהת, כל תוכנית לימודית ביו- ההעשרה היא בעלת צביו9 שונה. נושאי- בתחומי ידע שוני-

במסגרת יו- ההעשרה השבועי לומדי- . מקומה הגיאוגרפי ועוד, לאוכלוסיית התלמידי-

 . י- נושאי- שאינ- כלולי- במערכת הלימודי- הרגילההתלמיד
. ספר ובמבני9 של מפעל הפיס5אזורי ופועלת בבתי5תוכנית מתקיימת במרכז אזורי או עלה

שבכל יו9 לומדי9 בה9 תלמידי9 , חדי9ולמרכזי9 הפועלי9 בכל ימות השבוע מוקצי9 מבני9 מי

 . חונני9 לומדי9 במסגרת תוכנית זו מהתלמידי9 שאותרו כמ41%. בהתא9 לקבוצת הגיל, אחרי9
וכנית יו9 ההעשרה השבועי מאפשרת לתלמיד המחונ" להישאר במסגרת החברה שהוא חי בה ת

אזוריי9 של יו9 5לעהמחלקה למחונני9 מעודדת פתיחת מרכזי9 . הספר השכונתי5וללמוד בבית

כדי לרכז את , שיגיעו אליה9 תלמידי9 ממספר רב של יישובי9 באותו אזור, העשרה שבועי

שנת הלימודי- ב. המשאבי9 המקצועיי9 והתקציביי9 הדרושי9 להפעלת תוכנית ברמה נאותה

 .  תלמידי- מכל המגזרי-5,315א למדו  במסגרת יו- ההעשרה השבועי "תשס
 )כיתות מסלול(ספר רגילי- : מחונני- המשולבות בבתי-כיתות תלמידי 4.2.3

 לאתגרי9 לימודיי9 בצד מפגש ע9 ילדי9 מחונני9 יתות אלה ה" מסגרת המספקת הזדמנויותכ

ספר רגילי9 בכל 5המשולבות בבתי, התלמידי9 המחונני9 לומדי9 בכיתות נפרדות. מכל הסביבה

וע9 זאת יש לה9 , ובכל ימות השבוע) הנחטיבת הביניי9 והחטיבה העליו, יסודי(שלבי החינו7 

 . הזדמנות ליצור קשרי9 חברתיי9 ע9 שאר בני גיל9
, אבל היא מעמיקה, כנית הלימודי9 במסגרת זו מבוססת על תוכנית הלימודי9 הרשמיתות

קצב הלימוד , וכ" נוספי9 לה נושאי9 ייחודיי9, מאתגרת ומעשירה את התוכנית הרגילה, מרחיבה

 .  מוקדש לרכישת ידע ויותר זמ" מוקדש להעמקה ולפיתוח מיומנויות למידה"פחות זמ, מוגבר
תוכנית זו . אזוריות ומתקיימות בעשר ערי9 ברחבי האר>5מחונני9 ה" עלכיתות לתלמידי9 ה

 מכלל 51.5%והיא מיועדת לכ,  תלמידי9 בשכבת גיל51,500מופעלת במקומות יישוב שבה9 יותר מ

 . תלמידי9 שאותרו כמחונני9 לומדי9 בכיתות ייחודיותה מ517%כ.  התלמידי9 בשנתו"
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ונ" בחברת ילדי9 בעלי יכולת אינטלקטואלית דומה הימצאות התלמיד המח: תרונות המסגרתי

מת" מענה לצרכי9 האישיי9 , יעילות גבוהה יחסית למסגרות הייחודיות האחרות, וצרכי9 דומי9

 . הייחודיי9 של התלמידי9 המחונני9
 תלמידי- מכל 1,893א למדו במסגרת הכיתות לתלמידי- מחונני- "- תשסישנת הלימודב

 . המגזרי-

 
 7למידי- מחונני- במגזרי- השוני-טיפוח ת. 5
 

 טיפוח תלמידי- מחונני- במגזר הערבי 5.1
 מרכזי העשרה 13הקימה , בתיאו- ע- הממונה על החינו( במגזר הערבי, מחלקה למחונני-ה

מרכזי ההעשרה פועלי9 במסגרת  .וכנית החומש של משרד החינו(תמכחלק , לתלמידי- מחונני-

: במרכזי9 האלה, ירושלי9 והדרו9, המרכז, חיפה, הצהריי9 במחוזות הצפו"5חוגי9 בשעות אחר

, טייבה, טירה, ערערה, פח59אל5או9, נצרת, נח=, כרו59אל5ד'מג, עראבה, ני"'סח, יפיע, שפרע9

 . לי9שוקרע ומזרח יר5כפר, רבייה'ע5אל5בקה
 טיפוח תלמידי- מחונני- במגזר הדרוזי ובמגזר הבדואי 5.2

 במגזר הדרוזי 5.2.1
דור בנושא קידו- החינו( במגזר :גבריאל ב9' עקבות המלצות הוועדה הציבורית בראשות פרופב

בשנת . קיבלה על עצמה המחלקה למחונני- את האחריות לטיפוח המחונני- במגזר זה, הדרוזי

בשיתו= ע- מנהלי המחוזות וע- , פתחו לראשונה מרכזי העשרה ייחודיי-נ ג"הלימודי- תשנ

 . הפיקוח על המגזר הדרוזי
, וכניות ההעשרה פועלות במסגרת של יו9 העשרה שבועי במרכזי9 לתלמידי9 מחונני9 בשלומית

תוכנית העשרה .  במרכז לומדי9 תלמידי9 מהמגזר היהודי ומהמגזר הדרוזי. בעוספיה ובכרמיאל

 . ת ג9 בתיכו" המקי= רונסו" בחיפהלעפו
 במגזר הבדואי 5.2.2

בשנת  .ג נפתח מרכז העשרה לתלמידי- מחונני- במגזר הבדואי"בשנת הלימודי- תשנ

' המבח" נער7 בקרב תלמידי כיתות ד. ג שולבה רהט במער7 האיתור הארצי"הלימודי9 תשנ

במסגרת של , פר התיכו" ברהטסה5ג פעלו תוכניות ההעשרה בבית"בשנת הלימודי9 תשנ. ביישוב

התוכנית היא סמסטריאלית . כל תלמיד משתת= בשני חוגי9. הצהריי59חוגי9 בשעות אחר

 . וכלולי9 בה ג9 סיורי9 לימודיי9

 

 
תלמידי- מחונני- במגזר הערבי ובמגזר הבדואי  בהתפלגות לפי תוכניות לימוד ובחלוקה לפי 

 8א"שנת תשס, מחוז
  ו9פצה יפהח מרכזה רושלי-י

 ו- העשרהי 490 : : :

:וגי- אחרח 258 126 182 136

                                                 
 .1993יולי , חוברת מידע, יפוח ילדי9 מחונני9ט, המחלקה למחונני9, משרד החינו7 והתרבות  7
 .2002 במרס 525ו בלהתקב, דפי נתוני9, ה למחונני9המחלק, משרד החינו7  8
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 הצהריי-

 

 1,192א בתוכניות יו- העשרה ובחוגי- "מגזר הערבי ובמגזר הבדואי למדו בשנת תשסב •
 .תלמידי-

 .גרת יו- העשרה במחוז הצפו9 בלבדמגזר הערבי ובמגזר הבדואי התקיימה מסב •
 

 טיפוח תלמידי- מחונני- בקרב העולי- 5.3
רוב התלמידי9  . קשיי השפה והשוני התרבותי מתקיי- אבחו9 מיוחד לתלמידי- עולי-לשב

העולי9 שנמצאו מתאימי9 לכ7 משולבי9 בתוכניות הייחודיות הקיימות במסגרות לתלמידי9 

חוגי9 למתמטיקה לדוברי רוסית : שרה שה" ייחודיות לעולי9יש תוכניות הע, ע9 זאת. מחונני9

 . המיועדת לעולי9 מאתיופיה, יו59בטכנולוגיה בחיי היו9וותוכנית מיוחדת במדע 

 

 9כיתות למחונני- בתחו- הספורט. 6
 
א הקמת כיתות "הג= לחטיבות הביניי- ורשות הספורט אישרו בשנת תשנ, נני-מחלקה למחוה

 ונקבעו, התבחיני- לבחירת התלמידי- ה- מקצועיי- בלבד. מיוחדות למחונני- בתחו- הספורט

פי 5כיתות אלה עובדות על. ג פעלו חמש כיתות ספורט הישגיות"בשנת תשנ. יטימכו9 וינגב

5ואימוני9 אחר, הספר5במסגרת בית,  גופני מוגברי9 בבוקרתוכנית משולבת של שיעורי חינו7

התלמידי9 משתתפי9 ג9 במחנות אימוני9 ובטורנירי9 .  הצהריי9 באגודת הספורט הקולטת

 . בחופשות מהלימודי9

                                                 
 .1993יולי , חוברת מידע, יפוח ילדי9 מחונני9ט, המחלקה למחונני9, משרד החינו7 והתרבות  9
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  199310 � ההערות בדוח מבקר המדינה -יישו. 7
 
להל" כמה מההערות .  בדק מבקר המדינה את מדיניות טיפוח התלמידי9 המחונני19939שנת ב

 .ולעומת" המצב כפי שהוא כיו9, 1993המרכזיות בדוח המבקר משנת 

  
  1993 �דינה וח מבקר המד ער( טיפוח  התלמידי- המחונני- כיו-מ

והבחינות , ר( בחינות ארציעואיל( אי9 מ' כיתה המ

של הרשות או של (נערכות רק ביוזמות מקומיות 

די שנה נית" להיבח" ולהתקבל לתוכניות מ). ההורי-

מדי שנה נבחני9 במסגרת (בכל שכבות הגיל , למחונני9

תשלו- בעבור ה 11). תלמידי9 בכל רחבי האר>5500זו כ

  .הבחינות הוא מכספי ההורי-

עלה אי9 אפשרות מו' תלמידי- בכיתות ול

ולפיכ7  ,להיבח9 בבחינות האיתור הכלליות

האפשרות שלה9 להשתלב בתוכניות הנתמכות 

 .בידי משרד החינו7 כמעט אינה קיימת
  

 

ועד הבחינות מ

לאיתור 

 נני-מחו

יישוב היהודי היחיד שאינו כלול במער( הטיפוח ה

. פי החלטת הרשות המקומית:וזאת על, הוא אשקלו9

במגזר הדרוזי ובמגזר הערבי עדיי9 לא , יבמגזר הבדוא

מסיבות של , כל היישובי- משולבי- במער( הטיפוח

 .תקציב

כמה אזורי- אי9 מסגרות טיפוח שמשרד ב

למדיניות של בהתא9  ,החינו( שות= בהפעלת9

נקיטת פעולות איתור רק במקומות שבה9 

 .קיימות מסגרות ביצוע

פריסה ה

הגיאוגרפית 

של מער( 

טיפוח 

 י- נהמחונ

 
 

  1993 �דוח מבקר המדינה  ער( טיפוח  תלמידי- מחונני- כיו-מ
דיי9 אי9 תוכניות חונכות והתמחות ע

כיו9 מתחילה המחלקה לקד9  .מקצועית

, ל"סיו" שנצבר בחופי הני5על, את הנושא

אול9 היישו9 ידרוש תקצוב והיערכות 

 .מערכתית

שקיימות ,  מסגרות מסוג זה לא הוקמו

 .תובמדינות אחר
וכניות ת

חונכות 

והתמחות 

מקצועית 

 למחונני-
ג ייפתחו תוכניות "שנת הלימודי- תשסב

להכשרת מורי- למחונני- לפרחי הוראה 

במכללת סמינר הקיבוצי9  מצטייני-

  12.ת גורדו"ובמכלל

חת הבעיות המרכזיות של מנהלי א

המסגרות לטיפוח מחונני- היא גיוס 

 "הטענה היא שאי .מורי- למסגרות אלה

 המורי9 שבידי המחלקה די ברשימת

 .למחונני9

יוס מורי- ג

למחונני- 

 והכשרת-

ובשנת  וקמה ועדה להגדרת מחוננותה

 הגישה המדענית הראשית של משרד 1996

מסמ7 עמדה ובו , פרלה נשר' פרופ, החינו7

המלצות בדבר איתור מחונני9 ודרכי 

  13.המלצות הוועדה לא מומשו .טיפוח9

 הנהלת משרד ה החליט1988שנת ב

החינו( להקי- ועדת מומחי- שתגדיר 

ועדה זו טר- . מחדש מיהו ילד מחונ9

 .הוקמה

וועדה ה

להגדרת 

 מחוננות

                                                 
וח ד. 2002 במאי 14, שיחת טלפו", 2002 ביוני 3, מכתב, משרד החינו7, מנהלת המחלקה למחונני9, שלומית רחמל 10

 .1993לשנת , 44' מבקר המדינה מס
   .רי9 מחוזיות וועדת ערעורי9 וחריגי9 עליונהת ערעווהוקמו ועד, ע9 זאת  11
שנתית 5תוכנית דו, אביב5הספר לחינו7 באוניברסיטת תל5בשיתו= ע9 בית, נוס= על כ7 יזמה המחלקה למחונני9  12

 . שעות שנתיות112להשתלמות מורי9 בהיק= של 
 .' בראה בנספח �סיכו9 ההמלצות   13
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 נושאי- לדיו9. 8
 

 :דיניות התקצוב של טיפוח המחונני9מ .1

אוכלוסיית התלמידי9 המחונני9 המקבלי9 שירותי9 במסגרות טיפוח ב .א

א= שאוכלוסיית המחונני9 מונה עד , משכבת הגיל בלבד 1%�1.5%יות  אינטנסיב

 . משכבת הגיל53%כ

שרד החינו7 נושא בחלק קט" בלבד מעלות יו9 ההעשרה השבועי וחוגי ההעשרה מ .ב

וחלק נכבד ממעמסת התשלומי9 נופל על , הצהריי59המתקיימי9 בשעות אחר

�200ד ובחוגי ההעשרה ח לתלמי" ש51,450ביו9 ההעשרה השבועי כ: ההורי9

 . וג לתלמידחח ל"ש 1,200

נשאלת . ח" ש50,000תלמידי9 מחונני9 נזקקי9 הוא ל קציב הסיוע הכוללת .ג

השאלה א9 נגישות9 של תלמידי9 מחונני9 ממשפחות מעוטות יכולת אינה 

  .נפגעת מכ7

 :1993ישו9 הערות מבקר המדינה משנת י .2

א= ,  לא יושמו1996משרד החינו7 משנת המלצות במסמ7 המדענית הראשית בה .א

 . בהנהלת המשרדושאושר

אול9 המבח" נעשה במימו" הורי , ומעלה אפשר להיבח" בכל שכבות הגיל' כיתות וב .ב

 .ואינו נער7 במסגרת מער7 איתור ארצי, מסיבות של תקציב, התלמידי9

 .ת מקצועיתאי" עדיי" תוכניות חונכות והתמחו, = שהנושא נלמד במשרד החינו7א .ג

אבל רק               , לכלל התלמידי9 המחונני9 הצהריי9 פתוחה5סגרת חוגי ההעשרה אחרמ .3

 .   מאוכלוסיית המחונני9 משתתפת בה37% 5כ

 .א לא התקיימו תוכניות יו9 ההעשרה השבועי למחונני9 בחטיבה העליונה"שנת תשסב .4

כגו" השלמת בחינות , ות הטיפוחאי" הגדרה ממוקדת של התוצרי9 המצופי9 מתוכני .5

הדבר . איכות תעודת הבגרות ועוד, לימודי9 אקדמיי9 ב והתחלת"בגרות לפני כיתה י

על הכדאיות בהשקעה , מונע ממשרד החינו7 לקיי9 תהליכי בקרה על יעילות התוכניות

 . בה" ועוד

יעיל א7 והוא , טיפול בבעיות ההסעה של תלמידי9 מחונני9 נעשה בכל מקרה לגופוה .6

 .נותשולפיכ7 בעיות בנושא זה חוזרות ונ, נקודתי ולא עקרוני
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 מקורות. 9
 

 יחות טלפו9 ש •
 במאי 8, 2002 באפריל 23, משרד החינו7, מנהלת המחלקה למחונני9, חמל שלומיתר •

 .2002 במאי 514 ו2002
 תרי אינטרנטא

 25: תארי7 כניסה, gifted/il.gov.education.www ,משרד החינו7, מחלקה למחונני9ה •

 .2002במרס 

 סמכי-מ

 .1993נת של, 44' וח מסד, בקר המדינהמ •

יולי , חוברת מידע, יפוח ילדי9 מחונני9ט, המחלקה למחונני9, שרד החינו7 והתרבותמ •

1993. 

 �למידי9 מחונני9 ת, התרבות והספורט, משרד החינו7, לשכת המדע" הראשי, שר פרלהנ •

 . 1996אפריל , האיתור ודרכי הטיפול, בחינת ההגדרות

 . 2002 ביוני 3, מכתב, החינו7 משרד, מנהלת המחלקה למחונני9, חמל שלומיתר •

15, ר ועדת החינו7 והתרבות"יו, כ זבולו" אורלב"מכתב לחה, רת החינו7 לימור לבנתש •

 .2002בינואר 
 פי מידעד

 .2002 במרס 525 בהתקבלו, דפי נתוני9, המחלקה למחונני9, שרד החינו7מ •

 .2002 במאי 12, המחלקה למחונני9, שרד החינו7מ •

 .2002 במאי 14, למחונני9 המחלקה, שרד החינו7מ •
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 'ספח אנ
 
, ברשויות מקומיות אחדות) באחוזי-(לות חוגי ההעשרה וההשתתפות במימונ- ע

  14לפי הגור- המממ9 
  לציו9:אשו9ר ולו9ח צרתנ קרע:פרכ

 כל העלות:(ס 289,885 689,400 188,000 26,200
שתתפות ה 7% 6.67 % 15.96 % 24.43 %

 משרד החינו(
שתתפות ה 89.6% 54.19 % 23.93 %  24.43%

 ההורי-
שתתפות ה 3.4 % 39.14 % 60.1 % 51.14 %

הרשות 

 המקומית

 
 
 מדענית הראשיתסיכו- המלצות ה �' ספח בנ
 

אלא , שלפיה תלמידי9 לא יתויגו כמחונני9 בנקודת זמ" אחת, גדרה דינמית של מחוננותה .1

 .שרונותכייווצר תהלי7 מתמש7 לטיפוח ולקידו9 תלמידי9 ברוכי 

 :יפוח שלוש אוכלוסיות תלמידי9ט .2

טיפוח בדר7 של העשרה כללית ומגוונת  �ספר 5למידי9 מוכשרי9 בכל ביתת .א

 .הספר5ריות ביתבאח

שיאותרו באמצעות קריטריוני9 אחידי9 הקשורי9  , צטייני9 בקרב המוכשרי9מ .ב

 .הספר5לתחומי ההצטיינות ויטופחו בהתא9 לתחומי9 אלה במסגרת בית

 . המגלי9 את עצמ9") גאוני9("עלי כשרונות נדירי9 בלמידי9 ת .ג

צת מורי9 בדבר פעולות טיפוח להתחיל בהמל �ופני הטיפוח צריכי9 לשאת אופי דינמי א .3

פי 5ולהמשי7 בבחירת המצטייני9 על, נרחבות הפתוחות למוכשרי9 המעונייני9 בה"

ספריות 5פי תחומי9 מוגדרי9 יותר במסגרות בית5בטיפוח9 על, תבחיני9 אחידי9

 . במסגרת חונכות אישית, הנמצאת ברמה הגבוהה ביותר, "גאוני9"ובטיפוח אוכלוסיית ה

                                                 
 .2002 במאי 12, ד= מידע, המחלקה למחונני9,  משרד החינו7  14
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 נתוני- סטטיסטיי- �' נספח ג
 15א"שנת תשס, למידי- מחונני- בהתפלגות לפי סוגי התוכניות ובחלוקה למחוזותת

  אביב:לת יפהח רושלי-י הדרו- הצפו9 הכול:(ס
 העשרה -וי 499 420 224 419 750 2,312

 שבועי
יתות כ 896 153 5 182 62 1,293

 ייחודיות
 הכול:(ס 1,395 573 224 601 812 3,605

 

אביב מספר התלמידי- המחונני- הלומדי- בתוכניות יו- העשרה :תלב .א

 .ובכיתות ייחודיות הגדול ביותר

 מהתלמידי- לומדי- במסגרת יו- 2/3:כ, במחוזות הפיקוח המופיעי- בטבלה .ב

 .  דיותלומדי- בכיתות ייחו 1/3:העשרה וכ

 
 16ב"שנת תשס, למידי- מחונני- בכיתות ייחודיות בהתפלגות לפי מי9ת

 

 
 בני- 2/3:ת תוכניות ההעשרה לתלמידי- מחונני- היא כתפלגות התלמידי- במסגרה •

 .  בנות1/3:כו

 .בכל שלבי החינו(, בני- ה- הרוב הבולט במסגרות הייחודיות למחונני-ה •

                                                 
 .2002 במרס 525התקבלו ב, דפי נתוני9,  המחלקה למחונני9,  משרד החינו7  15
 .2002 במרס 525התקבלו ב, דפי נתוני9, המחלקה למחונני9,  משרד החינו7  16

החטיבה העליונה הכול:(ס   סודיי טיבת הביניי-ח
 ני-ב 300 437 647 1,384
 נותב 128 225 340 693
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  17:א"שנת תשס, למידי- מחונני- בהתפלגות לפי סוג תוכנית ובחלוקה לשלבי חינו(ת
 

 
 

 . א לא התקיימו תוכניות יו- העשרה שבועי למחונני- בחטיבה העליונה"שנת תשסב •
 .5,640א בכיתות מסלול וביו- העשרה הוא "ספר התלמידי- שלמדו בשנת תשסמ •
 , תלמידי- מחונני-3,063:הספר היסודי כ:א למדו בתוכניות ההעשרה בבית"שנת תשסב •

 .המספר הגדול ביותר

                                                 
 .ש9  17

החטיבה  הכול:(ס

 העליונה
  סודיי טיבת הביניי-ח

 יתות מסלולכ 424 665 804 1,893
שרה עו- הי 2,649 1,098 : 3,747

 שבועי
 הכול:(ס 3,063 1,763 804 5,640
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