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מצטיינים
ילדים
לעיר

שאובחנו כמחוננים ,יכולים למצוא
מנתניה
לבוגרים ,למרות
מענה
הסיבה :אין לעירייה כרגע

מסגרות

הבטחת עירייתנתניה ,לא
כיתת מחוננים לתלמירי

למרות
נפתחה

שכבת ט׳ בבתי הספרבעיר.

בנתניה אין מסגרת לתלמירים
מהתיכון והםנאלציםלמצוא מענה
ללימורים
עירוניות.ילריםאלו נרשמים
חוץ
בכפרהירוק ,אולחוגיםבאוניברסיטה,זאת,
למחוננים בנתניה
לאחר שסיימו ימי העשרה
מחוננים

במסגרות

המתקיימים רק עד סוף כיתהח׳.
הסיבה

להיכלל
החינוך

יא

שנתניה

ברשימת

מסגרות

העשרה

שלטענת

רק

עד

ההורים

כיתה ח׳
הבטיחה

מכיתה ט׳

לפתוח

הם

כיתה

נאלצים לנסוע אל מחוץ
עבורם

כבר

השנה

תשע״ח וכיבמהלך השנה
היערכות מאסיביתלקראת

ציפי קפ■7
קפל

K

בסבלנות

לא הצליחה

הערים בהן מקים

עד כה
משרד

מיוחדות לתלמידי תיכון

תשע״ז
"תתקיים
פתיחת

הכיתה

בתשע״ח .משמעות הדבר היא כי המצב עבור
העולים לכיתהז׳ אינו

משתנה.

מאוד ואני מקווה שהחבר׳ה
הולמים אחרים".

מעיריית

נתניה נמסר,

שנתהלימודיםתשע״ח,
$DN2$מחוננים$DN2$לתלמידי
ננים

כי

צרלי על

מצאו

כך

פתרונות

"לכשתיפתח

תיפתח כיתת מחו־
$TS1$מחוננים$TS1$

ז׳".
שכבת כיתות

עוד נמסרמהעירייה ,כי "כל הורהמוזמן

ילדיולבניית
לפנות למנהלת בית הספר של
תוכנית בית ספריתלילד .לא פעםמחליטים
על פתרונות תגבור כדוגמתלימודי מתמ־
$TS1$מתמטיקה$TS1$,
$DN2$מתמטיקה$DN2$,אנגלית ומדעים בשכבה הבוגרת וכן
טיקה,

שאובחנו כמחוננים.
תגבור התכנים בשיעוריםעצמם".
את מוזס זה לא מרגיע" :מצאנו פתרונות
מתחילים אתלימודי ההעשרה השבועיים לדיהן מגיעים לכיתה ט׳ ונותרים בלא מס־
$TS1$מסגרת$TS1$
בנתניהפועל זה שנים בית ספרלילדים
לילדינו.
כולנו משלמים עלחינוך פרטי
$DN2$מסגרת$DN2$לימודית מעשירה ,מה שהניע את מנהל
גרת
"אלדד".תלמידי
מחוננים מהכיתות ג׳-ר .אלה "נשלפים"
שלהם באשכול פיס בתיכון
לקוות שההיערכות שתכלול גם הכ־
$TS1$הכשרת$TS1$
צריך
הכיתותב׳-ה׳לומדים בימי שלישיותלמידי החינוך לפנות שוב למשרדהחינוך .הפעם
מבתי הספר שלהם ליוםלימודי העשרה.
$DN2$הכשרת$DN2$מורים,תוביללהקמת כיתת מחוננים
שרת
ומוזס ,שכבר
ח׳לומדים בימי שישי.תלמידיםהכיתות ו׳
כשילד מגיע לכיתהט' ,הוא נפלטכביכול
הייתה היענות ממשרדהחינוך
לאורך שנות
שתצעד עםהילדים
שאותרו על ידי מכון הנרייטה סאלד כמי
התיכון".
דאג שתלמידים המיועדים לכיתה זו יעברו
מהחממה השבועית והוריו מוצאים לו בדרך
סאלד" ,וידא
בחינה נוספת במכון "הנרייטה
כלל מסגרתחלופית פרטית.
ממשרדהחינוך נמסר":בעיר נתניהפועל
צטיינים ,מגיעים אף הם למסגרת העשרה
כיום מסלוללמחוננים לחטיבת הביניים
שמספרם מצדיק את פתיחת הכיתה שאמורה
שנושא את הכותרת"מצטייני רשות" .מדובר
לפני כארבע שנים פנה"ידיעות נתניה"
המבוסס על יום העשרהשבועי .בקשתה של
הייתהלצמוח עםתלמידיה עדלסיום התי־
$TS1$התיכון$TS1$.
ב081-תלמידיםשהומלצו על ידי מחנכיהם.
למשרד החינוך לאגף המחוננים בשאלה
מדוע לא נפתח בעיר בית ספרלמחוננים
$DN2$התיכון$DN2$.למוזס נמסר מעיריית נתניה שהכיתה העירייה לפתוח כיתהלמחוננים אושרה על
מסתבר ,כי למרות מסגרת תומכתליסודי כון.
ידי האגףלמחוננים במשרדהחינוך לשנת
הלימודיםתשע״ז,כלומר שנת
תיפתח בשנת
הביניים ,נותרים המחוננים שבח־
$TS1$שבחבורה$TS1$
או מסגרת כלשהי מטעמו ,והתשובה הייתה ולחטיבת
לתיכון ללא כל מסגרת תומכת הלימודים הנוכחית.
בורה
$DN2$שבחבורה$DN2$
שמספר המחוננים מקרבתלמידי העיר אינו
הלימודים תשע״ח.במהלך השבועות הק־
$TS1$הקרובים$TS1$,
העולים
$DN2$הקרובים $DN2$,ייבחר בית הספר שבו יוקם המסלול
2016
ב 42-באפריל
מצדיק פתיחת מסגרת.
קיבל מוזס מכתב רובים,
או מעשירה.
החדש ,יוכשרו צוותיההוראה ,יותאמו תוכ־
$TS1$תוכניות$TS1$
לפני כשנתיים פנה אביבמוזס ,אב לילד
מיהומחונן? מבחני מכון "הנרייטה סאלד"
ממנהלת אגף בתי הספר היסודייםבנתניה,
הלימודיםוייעשו כל הצעדים הנוספים
ניות
$DN2$תוכניות$DN2$
לאיתור מחוננים נערכים בכל רחבי הארץ מחונן ,לראשעיריית נתניה מרים פיירברג -גילתסימון ,כי משרד החינוך אישרלעי־
$TS1$לעירייה$TS1$
להשלמת
הלימודים
$DN2$לעירייה $DN2$פתיחת כיתת מחוננים לשנת
רייה
המשפחות שי־
שנמצאים מחוננים
בכיתות ב׳וילדי נתניה
ההליך״.
איכר ושטח בפניה את בעיית

