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  ,שלום רב    

שלומית רחמל על הסקירה שהגשתי לאקדמיה למדעים בנושא '  להערות של הגבתגובתילהלן 

  .אינדיקטורים עבור תלמידים מחוננים

  

 במטרהו, נדיקטורים מקובלים בעולם בתחום המחונניםמטרה לסקור איבהסקירה הנוכחית נכתבה 

מטבעה של סקירה מדעית ו, מדעיתהיא סקירה סקירה ה .להמליץ ולהציע כיווני מחשבה נוספים

. כולל על המובן מאליו וכולל על המוכח לפי שעה כטוב ויעיל, שהיא שואלת שאלות ומעוררת ספקות

לבחון את העבודה בפועל של האגף קירה משום ניסיון אין בס. חינוכי-בדרך זו מופרה השיח הציבורי

נושא החינוך , ח" כפי שצוין בדו.להביע ביקורת על המערכת הקיימת בישראלאו /למחוננים ו

ניסיון מתמיד לחיפוש אחר אינדיקטורים ודרכי וב,  בעולםבמחקר מתפתחלמחוננים נמצא עדיין 

   .פעולה חדשים

  

ה שלי כללה בראש עבודתכנית ה. הנמצא ברשות האגף, יםחלק מן ההערות מתייחסות לידע קי

במטרה לקבל את המידע הקיים וממנו לגבש , שלומית רחמל' ובראשונה פגישה אחת ויותר עם הגב

רחמל נקבעה לימים ' הפגישה עם הגב, לצערי. לפי צרכי המערכת, את ההמלצות לשיפור ולשינוי

אם כי לטעמי לא  , שלא נחשפתי אל כל הידע הקייםןייתכ,  על כן.סופיח ה"ספורים לפני הגשת הדו

  . חסר בסקירה מידע חשוב

עם והתייעצתי חשוב לציין ששוחחתי  ,רחמל'  במכתבה של הגבבאשר לאזכור חוזר של ועדת נבו

עובדה שבאה לידי ביטוי במספר מקומות , פנים אל פנים ובמיילים,  לאורך כתיבת הסקירהנבו' פרופ

  .מל בהערותיהחר' גבהם מקומות שציינה כולל באות, בסקירה

  

  :ספציפיות להערות להלן תגובתי

  

נתבקשתי על ידי הוועדה להתייחס  - נושא איתור המחוננים בישראלנושא איתור המחוננים בישראלנושא איתור המחוננים בישראלנושא איתור המחוננים בישראלהמדיניות הקיימת בהמדיניות הקיימת בהמדיניות הקיימת בהמדיניות הקיימת ב .1

שהובעה , רחמל' גבההלכתי גם בעקבות דעתה של , כמו כן. וכך פעלתי, לנושא בקצרה בלבד

. שממילא עומד כרגע בפני שינוי, ושא איתור המחונניםבנבהרחבה כי אין טעם לדון , בשיחתנו

ציינתי גם כי בשל כך ועל פיו אומצה גישה רב ממדית , התייחסתי בסקירה לשינוי הצפוי באגף

 ).24' ראה עמ( בסקירה הנוכחית המדיניות הקיימתאיני מרחיבה את הדיבור על נושא 

ומטרתה למקד , מלצה שלי עולה מהספרות המקצועית הה-הבחנה בין מחוננים למצטיינים הבחנה בין מחוננים למצטיינים הבחנה בין מחוננים למצטיינים הבחנה בין מחוננים למצטיינים  .2

ביקשתי לחזק את , לאור השינוי הצפוי במבחני האיתור בישראל.  נבוח"ולחדד את הנאמר בדו

הטענה כי יש להוסיף ולהבין את ההבדלים בין שתי אוכלוסיות אלו ולפתח כלים להבחנה 

 . ית ביניהןנאיכות

 . המלצה כזו לא כלולה בסקירה- יפוחיפוחיפוחיפוחהמלצה על העדפה מתקנת בקבלה לתכניות טהמלצה על העדפה מתקנת בקבלה לתכניות טהמלצה על העדפה מתקנת בקבלה לתכניות טהמלצה על העדפה מתקנת בקבלה לתכניות ט .3



הצעה להקמת (, הדיון בנושא נכלל בפרק השישי - דיון באינדיקטורים למדידת אפקטיביותדיון באינדיקטורים למדידת אפקטיביותדיון באינדיקטורים למדידת אפקטיביותדיון באינדיקטורים למדידת אפקטיביות .4

אני חושבת שידע זה הוא חשוב כחלק מהערכה של ). 44-45' ראה עמ, מאגר נתונים ארצי

על ,  ידע זההאם, אין להתעלם מן השאלה העקרונית, ח" כפי שציינתי גם בדו,המערכת אולם

אכן ישקף את יעדי המערכת בטיפוח המחוננים והאם הוא , הישגיהם של מחוננים בוגרים

 .מהווה מדד למימוש הפוטנציאל

  ::::באשר לנושאים שנטען כי אינם נכללים במסמךבאשר לנושאים שנטען כי אינם נכללים במסמךבאשר לנושאים שנטען כי אינם נכללים במסמךבאשר לנושאים שנטען כי אינם נכללים במסמך .5

חברי הועדה ידי - ואושרה עלשנבחנהידי בהתאם להצעת מחקר הסקירה הנוכחית נכתבה על 

הסקירה עסקה בנושאים שנראו המתאימים , לפיכך. 'מערכת החינוךברענון האינדיקטורים 'ל

לגבי ההערה , למשלכך  .חברי הועדהתפיסתי ועל פי התפיסה של פי -על,  לדיון בנושאביותר

נושא הרי ש – אינו מטפל במדדים הקשורים בהכשרת מורי מחוננים כי המסמךרחמל ' של הגב

 ידי חברי הועדה- עלם התבקשתי מפורשותאול, נכלל בהצעת המחקר שהגשתי לוועדה, זה

גם באשר לתיאור המדיניות הקיימת ולתיאור , באופן דומה. שלא לעסוק בו בסקירה הנוכחית

כאמור הרי ש, שנטען במכתב כי איני מתייחסת אליה מספיק, מבחני הסינון והאיתור בישראל

במרבית ממילא שמופיע , ידי חברי הועדה לצמצם את התיאור של חלק זה-התבקשתי על

 .המסמכים הקיימים העוסקים במחוננים

  

  

  ,בברכה

  

 ענבל שני


