
2020 - 2021 

 التالميذ المحترمين أولياء أمور

 تحيّة طيّبة وبعد،

ل صفوفًا خاّصة قسم للتالميذ  الموهوبين والمتفّوقين في وزارة التربية والتعليم، يفعِّّ

 مدمجة في إحدى الموهوبين والمتفّوقين، في عدّة بلدات. تكون هذه الصفوف إقليميّة

 .المدارس فوق االبتدائيّة في البلدة

 :في موقع قسم الموهوبين تظهر قائمة بأسماء هذه المدارس

 وفي المدارس الثانويّة     في المدارس اإلعداديّة

 :حال وجود مكان شاغر في الصّف، يقبل التلميذ الذي يستوفي الشرَطين اآلتيين في 

 والتعليم، النجاح في امتحان قبول يجريه قسم الموهوبين والمتفّوقين في وزارة التربية. 1

  .الوحيد المصدّق عليه إلجراء هذه االمتحانات –بواسطة معهد كارني     

  .شخصيّة يجريها مدير وطاقم تربوّي في المدرسة مقابلة. 2

   :القبول للتالميذ خّريجي صفوف الموهوبين في المرحلة االبتدائيّة، هي  شروط

 تعلّم كان التلميذ قد أنهى صّف الموهوبين في المدرسة االبتدائيّة )شريطة أن يكون إذا. 1

 هذا التلميذ  االبتدائّي(. مثل في صّف الموهوبين في المسار في السنتين األخيرتين    

 .تُجرى له فقط المقابلة الشخصيّة     

 الموهوبين في مراكز يوم اإلثراء )الذي تّم اختياره وتعلّم في  خريج برنامج إثراء. 2 

في السنتين األخيرتين، على األقّل، قبل طلبه االنتقال إلى صّف  مركز اإلثراء      

بتدائية( وتحصيله في االمتحان ال يصل إلى النسبة المرحلة فوق اال الموهوبين في

على أساس وجود مكان شاغر، يتوّجه القسم إلى الطاقم التربوّي  –للقبول  المطلوبة

 المركز للحصول على تقرير منه. التقرير على أساس المعايير الموّحدة التي في
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االمتحان،  معدّل عالمة التقرير مع عالمة صدّق عليها المستشار القضائّي. يُحسب

عليها، يتقّرر قبوله أو  مقابلة، بناءً   وبناء على المعدّل تتقرر دعوة التلميذ إلجراء

  .رفضه. اإلشعارات بهذا الخصوص ترسل خطيًّا من القسم

في التعليم فوق  في أحد الصفوف الخاّصة بالموهوبين  راد ابنكم/ابنتكم التعلّمأإذا 

استبيان أون الين موجود في موقع  تدائّي )إعدادّي أو ثانوّي( عليه أن يتسّجل بواسطةاالب

      هناغط معهد كارني لرابط لالستبيان اض

إذا وجد في بلدتكم صّف للموهوبين فإّن ابنكم/ابنتكم سيوّجه إلى الصّف الموجود في 

   .بلدته

من  حالة عدم وجود صّف للموهوبين في بلدتكم، فسيوّجه ابنكم إلى الصّف القريب في

الصّف الذي  بلدته. في هذه الحالة على التلميذ أّن يذكر في االستبيان أون الين ما هو

 .يريد االلتحاق به

كانون أّول في كّل سنة،  31شهر تشرين أّول وحتى من بداية يتّم التسجيل لالمتحانات 

كانون  األشهر تشرين الثاني وحتى . تجري االمتحانات خالل أون الين إستبيانبواسطة 

ة التالية. أجل دمج المقبولين في صفوف الموهوبين في السنة الدراسيّ  فقط منالثاني 

تلميذًا  االمتحانات في عدّة مراكز امتحانات في البالد وفي عدّة مواعيد. ال ترسلوا تجرى

كارني لتحديد موعد  معهدى لإالتوجه في مثل ّهذه الحالة عليكم   !!حانمريًضا إلى االمت

 .آخر

كارني، في يوم  شيكل نقدًا، أو بواسطة شيك لصالح معهد 200رسوم االمتحان هي 

   .االمتحان

ر إذا كان التلميذ/التلميذة قد  ترَسل نتائج االمتحانات إلى قسم الموهوبين وهو بدوره يقّرِّ

عت وط التياستوفَت الشر /استوفى كحدّ أدنى للقبول لصّف الموهوبين. في جميع  ُوضِّ

أو ألّي جهة أخرى أّي معلومات، باستثناء قبول ابنكم لصّف  الحاالت لن تعطى لكم،

https://events.eventact.com/runreg2/event/RegForm.aspx?Event=32264&Company=264&Form=29496&Account=0&lang=he&hc=&login=462449568509
https://events.eventact.com/runreg2/event/RegForm.aspx?Event=32264&Company=264&Form=29496&Account=0&lang=he&hc=&login=462449568509


قبوله، ألّن االمتحان ليس ُمعدًّا لتشخيص بروفيل قدرات ابنكم/ابنتكم،  الموهوبين أو عدم

  .العمريّة من بين التالميذ في نفس الفئةلتحديد التالميذ ذوي المؤهالت األعلى  بل

 .بإرسال توصياته إلى الوالدين بشكل خّطيّ كارني معهد سيقوم القسم مع 

 .إذا كان تحصيل ابنكم/ابنتكم ال يؤّهله للقبول، يمكنه أن يقدّم طلبًا إلعادة االمتحان

السنة  ي ف – إعادة االمتحان في الموعد التالي الذي يجرى فيه االمتحان فقط يمكن

 التصديق على إعادة االمتحان هناإلعادة االمتحان اضغط للرابط لتقديم طلب القادمة. 

  .الصفّ  شخصيّة، ووجود مكان شاغر فييتقّرر وفق المعياَرين التاليَين: ظروف 

 2019كانون األول  31الموعد األخير لتقديم الطلبات واالستئناف إلعادة االمتحان هو 

إذا كان ابنكم/ابنتكم ينتمي إلى مجموعة خاّصة من التالميذ، من المهّم أن تقرأوا 

  . 2019األول  كانون 31 الموعد األخير لتقديم هذا الطلب هو     :المعلومات التالية

 عسر تعلّمّي، اضطراب في االنتباه والتركيز، عجز –ذوو االحتياجات الخاّصة  التالميذ

غير  جسدّي َو/ أو وضع صّحّي خاّص يتطلّب إجراء مالءمة االمتحان، أو امتحان بلغة

 .م تقديم طلٍب إلجراء االمتحان في ظروف مالئمةكاللغة العربيّة يمكن

يمكنكم  كاملة مع توجيه إلى االستبيان وإلى الوثائق التي يجب إرفاقها بالطلب، تفاصيل

 :  التاليالرابط إيجادها في 

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

frameworks/acceptance-secondary-frameworks 

 باحترام

 مدير القسم -  مناحم ندلر      

 للعوده لنموذج التسجيل الرجاء الضغط هنا
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