
הורים יקרים שלום רב, 
ההחלטה על מודל המצוינות שיופעל בחטיבות 
הביניים בעיר החל משנת תשפ"ד התקבלה 

לא לפני שהעמקנו את הלמידה והרחבנו את הידע שלנו בתחום, כולל עם לא לפני שהעמקנו את הלמידה והרחבנו את הידע שלנו בתחום, כולל עם 
השותפים לעניין, והדבר כלל בין היתר : למידה אקדמית של תחום 

המחוננים והמצטיינים, "סיעור מוחות" בשיתוף עם גורמי הפיקוח במשרד 
החינוך, הדרכה מטעם האגף למחוננים ומצטיינים, שיחות עם מנהלות 
ומנהלי בתיה"ס העל יסודיים היוצאים והנכנסים, קבוצות מיקוד עם 

תלמידים/ות, פגישות ושיח עם הורים, הכרות עם מודלים שונים מהעולם 
והארץ כמענה לתלמידים מחוננים מצטיינים וכן דיון מסכם בנושא יחד עם 
ראש העירייה, משרד החינוך, אגף החינוך ומנהל/ות בתיה"ס העל יסודיים. ראש העירייה, משרד החינוך, אגף החינוך ומנהל/ות בתיה"ס העל יסודיים. 

כדי כך, בחרנו מספר עקרונות, המצ"ב, אשר היוו את הבסיס והתשתית 
לקבלת ההחלטה באשר לבחירת מודל המצוינות המדויק לעיר, 

שיוטמע כבר בשנה"ל תשפ"ד:  
1. מצוינות הינה ערך שנכון וחשוב לעודד ולקדם במגוון תחומים 

ואינטליגנציות, ובקרב כלל התלמידות/ים. 

2. כל מודל שיבחר חייב לאפשר הזדמנות שווה וכן אפשרות בחירה 
לכלל התלמידות/ים. 

3. המודל חייב שיגלם בתוכו מענה מותאם ומגוון לכל התלמידות/ים 
המצטיינים בהיבטים הקוגנטיביים, הרגשיים והחברתיים.  

אתגר נוסף שעמד לפתחינו בדרך לקבלת ההחלטה הן קיומן של 3 חטיבות  חטיבות 
ביניים אשר בכל אחת מהן 4-6 כיתות לימוד, בכל שכבת גיל. נוכח אתגר זה 

נקבע כי המודל הנבחר ימומש משנת הלימודים תשפ"ד ועד למועד 
פתיחתו של ביה"ס התיכון הנוסף. רק הזמן הזה יאפשר לנו בנוסף, למידה 

שלו, על כל המשתמע.   

לאור המפורט לעיל, להלן עיקרי המודל שנבחר :  
1. קיומן של 2 כיתות מצוינות, על עירוניות, שכל תלמידה ותלמיד העולים  
לכיתה ז', ועומדים בסטנדרטים שיקבעו כחלק מתנאי הסף, יוכלו לקחת לכיתה ז', ועומדים בסטנדרטים שיקבעו כחלק מתנאי הסף, יוכלו לקחת 

חלק בתהליך המיון אליהן.  

2. אחת מבין השתיים תהיה כיתת עמ"ט (עתודה מדעית טכנולוגית) 
שתופעל בחט"ב  "איש שלום" זאת מתוך ההגבלה המחייבת לקיימה אך 
ורק במסגרת ביה"ס שש שנתי והשנייה, כיתת מופ"ת דיפלומטיה ויחסים 

בינלאומיים אשר תופעל בחט"ב "עתיד". 

3. הלומדות והלומדים בשתי הכיתות ידרשו לצד הלמידה וההתפתחות הלומדות והלומדים בשתי הכיתות ידרשו לצד הלמידה וההתפתחות 
האישית להעניק מעצמן/ם ולגלות אחריות סביבתית לקהילה בעיר. 
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4. בחט"ב (החדשה) "שרונה", הנמצאת בתהליך צמיחה, יופעל מרכז 
מצוינות עירוני שיופעל בתם יום הלימודים ויקיים במסגרתו שיעורים 
וסדנאות בנושאי מצוינות מגוונים. כל תלמיד/ה שיבקשו לקחת חלק 

בפעילות המרכז כאמור, יידרשו לתהליך מיון מקדים בהתאם לקריטריונים 
שיפורסמו בהמשך. 

5. בנוסף , יופעל קמפוס בחירה עירוני בו ייקחו חלק כלל התלמידות/ים מ-  בנוסף , יופעל קמפוס בחירה עירוני בו ייקחו חלק כלל התלמידות/ים מ- 
3 חטיבות הבינים כולל האפשרות שהתלמידים, בזמן הרוחב שיקבע 
לקיומו של הקמפוס, ילמדו בחטיבות השונות. כלומר, בימים ובשעות 
שיסוכמו מראש בין המנהלות של שלוש החטיבות, יוצעו לכלל תלמידי 
השכבה, שיעורי בחירה במגוון נושאים. כל אחת מהחטיבות תתמקצע 

בתחומים שונים כך שתלמיד מחטיבה אחת יוכל ללמוד תוכן שהוא אוהב 
ומבקש להעמיק את ידיעותיו, בחטיבה אחרת. בדרך זו יוכלו התלמידים 
להביא לידי ביטוי במסגרת יום הלימודים כישורים וחוזקות  בנושאים להביא לידי ביטוי במסגרת יום הלימודים כישורים וחוזקות  בנושאים 

המעניינים אותם וגם להרחיב את היכרותם וקשריהם עם חבריהם לשכבה.  

6. זאת ועוד, תופעל תוכנית כמענה לתלמידים המחוננים והמצטיינים 
במסגרת הכיתה בה הם לומדים מתוך קשת האפשרויות שמשרד החינוך 

מפעיל בתחום זה ואנו בוחנים.  

7. בנוסף, אנו מרכזים מאמץ לפתיחת כיתת "נחשון" בתיכון "איש שלום" 
שאנו מקווים שיישא פרי כבר בשנה"ל תשפ"ד.  

יש להדגיש כי המידע בכל הנוגע לכיתות ולתוכניות השונות 
יפורסם בנפרד מחוזר זה. 

זו ההזדמנות לומר תודה לכל השותפים/ות שנטלו חלק בתהליך 
העומק שביצענו ואשר תרמו מניסיונם לבחירת מודל המצוינות 

לחטיבות הביניים.  

יחד נעשה ונצליח! 
שלכם, 
מיכל גרף מיכל גרף 

מנהלת אגף החינוך 
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