
   

 

 

  2021-2022 

 المحترمين التالميذأولياء أمور 

 تحيّة طيّبة وبعد،

، في عّدة بلدات الموهوبين والمتفّوقين للتالميذخاّصة  اصفوف   رة التربية والتعليمقسم الموهوبين والمتفّوقين في وزايفعّل 

  .في البلدة االبتدائيةالمدارس فوق  تكون هذه الصفوف إقليميّة مدمجة في إحدىبحيث 

 :في موقع قسم الموهوبين تظهر قائمة بأسماء هذه المدارس

  المدارس الثانويّة وفي            اإلعداديةفي المدارس 

 اآلتيين:ين ر  التلميذ الذي يستوفي الشط يتّم قبولفي حال وجود مكان شاغر في الّصف، 

 –بواسطة معهد كارني  النجاح في امتحان قبول يجريه قسم الموهوبين والمتفّوقين في وزارة التربية والتعليم، .1

 .االمتحاناتهذه  إلجراءق عليه داالوحيد المصالمعهد 

 في المدرسة يّ وطاقم تربو مقابلة شخصيّة يجريها مدير .2

 :هيف، االبتدائيةخّريجي صفوف الموهوبين في المرحلة  للتالميذشروط القبول أّما 

 األخيرتينفي السنتين  ملّ شريطة أن يكون تع) االبتدائيةإذا كان التلميذ قد أنهى صّف الموهوبين في المدرسة  .1

 .فقط المقابلة الشخصيّة له، تُجرى (ياالبتدائفي صّف الموهوبين في المسار  :مثل)

في  اإلثراءمركز م في وتعلّ  اختياره مّ تالذي ) اإلثراءخريج برنامج إثراء الموهوبين في مراكز يوم تلميذ  .2

كان االبتدائية( والموهوبين في المرحلة فوق  صفّ  إلى االنتقالطلبه  ، قبل  األقلعلى  األخيرتينالسنتين 

 جه القسم إلى الطاقميتو على أساس وجود مكان شاغر، –المطلوبة للقبول  النسبةيصل  ال االمتحانفي  هتحصيل

ق عليها ادصالتقرير على أساس المعايير الموّحدة التي يعتمد في المركز للحصول على تقرير منه.  يالتربو

وبناء على المعّدل تتقرر دعوة التلميذ  المة االمتحان،لتقرير مع ععالمة ايُحسب معّدل  .يالقضائالمستشار 

 خطيا من القسم. بهذا الخصوص ترسل اإلشعاراتمقابلة، بناء  عليها، يتقّرر قبوله أو رفضه.  إلجراء
 

(، ويّ أو ثان إعداديّ ) يّ االبتدائ في أحد الصفوف الخاّصة بالموهوبين في التعليم فوق مراد ابنكم/ابنتكم التعلّ إذا أ

 .الستبيان اضغط هناالرابط  -معهد كارنيواسطة استبيان أون الين موجود في موقع عليه أن يتسّجل ب

 .بلدته فإّن ابنكم/ابنتكم سيوّجه إلى الصّف الموجود في ،ف للموهوبينوجد في بلدتكم صإذا 

 

بلدته. في هذه الحالة على  صّف القريب منالعدم وجود صّف للموهوبين في بلدتكم، فسيوّجه ابنكم إلى  في حال

 .به االلتحاقيريد  ن ما هو الصّف الذياليأون  االستبيانالتلميذ أّن يذكر في 

أون  استبيانفي كّل سنة، بواسطة  األولكانون  31حتى ول األتشرين بداية شهر  من لالمتحاناتتسجيل م اليت

المقبولين في  أجل دمجمن  ذلكو، الثاني فقط حتى كانونتشرين الثاني  األشهر خالل االمتحاناتتجري  الين.

 .صفوف الموهوبين في السنة الدراسيّة التالية

في يوم االمتحان،             كما ونؤّكد أنه  .وفي عّدة مواعيد الدفي عّدة مراكز امتحانات في الب االمتحاناتتجرى 

  عليكم ارفاق ملحق بطاقة الهوية المسّجل فيها اسم التلميذ/ة الممتحن/ة
 
ا تلميذا  ترسلوا ال   ر.آخ موعد !! في مثل ّهذه الحالة عليكم التوجه إلى معهد كارني لتحديداالمتحانإلى مريض 

 في يوم يسّجل تاريخ صرفه شيكل نقد ا، أو بواسطة شيك لصالح معهد كارني 200هي  االمتحانرسوم 

 .االمتحان

https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/gifted-educational-frameworks/gifted-classes
https://reg.eventact.com/form?Event=i6YAAAA&c=iCAE&Form=iXHk&Account=iAA&lang=he&hc=&login=356900059687


استوفى/ استوف ت  إذا كان التلميذ/التلميذة قد ، وهو بدوره يقّررإلى قسم الموهوبين االمتحاناتترس ل نتائج 

او ألي جهة أخرى  لن تعطى لكمع الحاالت الموهوبين. في جميكحّد أدنى للقبول لصّف  عتوضالشروط التي 

بروفيل  لتشخيصا معد   ليس الن االمتحان ،الموهوبين او عدم قبوله معلومات، باستثناء قبول ابنكم لصفّ  أي

 .في نفس الفئة العمريّة التالميذمن بين  األعلى المؤهالتذوي  التالميذابنتكم، بل لتحديد / قدرات ابنكم

 ال يؤهلهإذا كان تحصيل ابنكم/ابنتكم  .خطيسيقوم القسم مع معهد كارني بإرسال توصياته إلى الوالدين بشكل 

 االمتحان. إلعادةللقبول، يمكنه أن يقّدم طلب ا 

إلعادة لتقديم طلب  -القادمة في السنة –فقط  االمتحانجرى فيه في الموعد التالي الذي يُ  االمتحانيمكن إعادة 

 المعيارين التاليين: يتقّرر وفقاالمتحان التصديق على إعادة  طلب. تقديم على هذا الرابط -اضغط هنا االمتحان
 .الصف ظروف شخصيّة، ووجود مكان شاغر في

إذا كان ابنكم/ابنتكم  .2020 األولكانون  31هو  االمتحان إلعادة واالستئنافلتقديم الطلبات  االخيرالموعد 

لتقديم هذا الطلب  األخيرالمعلومات التالية: الموعد  م أن تقرأوا، من المهالتالميذينتمي إلى مجموعة خاّصة من 

 .2020 األولكانون  31هو 

 

 

وضع و و/أ جسدي زوالتركيز، عج االنتباهاضطراب في  ،عسر تعلميّ – الخاّصة االحتياجات ذوو التالميذ

 إلجراءم تقديم طلب هيمكن ،اللغة العربيّةغير  أو امتحان بلغة لالمتحان،ب اجراء مالءمة يتطل خاصّ  صحي

 .مالئمةفي ظروف  االمتحان

إيجادها في الرابط  الوثائق التي يجب إرفاقها بالطلب، يمكنكم وإلى االستبيانتفاصيل كاملة مع توجيه إلى 

 :التالي

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

grades-j-f-for-frameworks/tests 

 

االهل ارفاق تقرير تشخيصي للتلميذ من قبل مختّص:  لىكذلك، فيما يخّص تالميذ لديهم مالءمات خاصة، ع

اخصائي تربوي أو طبيب مختص في مجال )االعصاب، طبيب نفسي، أو اخر( أو تشخيص تعليمي وفي 

حتى الصف الثالث، باإلمكان تقديم تقرير من قبل معالج/ة بالتشغيل. يجب أن  ذحاالت العسر الحركي عند التلمي

استمارة رأي معلم/ة  -يتطرق التقرير بشكل مفصل الى األداء التعليمي وأن يكون محتلن ا للسنة الدراسية الحالية

 أو مستشار/ة المدرسة

 مرير ونقل معلومات تخّص التلميذاستمارة موافقة على ت -على التقرير أن يكون موقع ا من قبل االهل

 

 

 باحترام،

 مدير القسم -مناحم ندلر 

 

 الرجاء الضغط هنا ،لنموذج التسجيل للعودة

 

 
 

https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/sondary-education-frameworks/tests-for-f-j-grades
https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/sondary-education-frameworks/tests-for-f-j-grades
https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/sondary-education-frameworks/tests-for-f-j-grades
https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/sondary-education-frameworks/tests-for-f-j-grades
https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/sondary-education-frameworks/tests-for-f-j-grades
https://parents.education.gov.il/prhnet/gifted/sondary-education-frameworks/tests-for-f-j-grades
https://drive.google.com/file/d/1PfhMYyCcYI3rKf-fIlSm2IbSbjnGsjtm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PfhMYyCcYI3rKf-fIlSm2IbSbjnGsjtm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PfhMYyCcYI3rKf-fIlSm2IbSbjnGsjtm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13zj5pmEhO-k3-Iu-DrLg1_SNoiQ7D8Se/view?usp=sharing
https://reg.eventact.com/form?Event=i6YAAAA&c=iCAE&Form=iXHk&Account=iAA&lang=he&hc=&login=358081468255

