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 מרכז למחוננים ומצטיינים

 רחובות
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 מה שהופך ילד למחונן ומוכשר לא יבוא

אלא , ס"תמיד לידי ביטוי בציונים בביה

בדרך אחרת להסתכל על העולם  

 . וללמוד
Chuck Grassley  



 הורות מכּוונת
 ,בדיוק כמו שמתנות באות בכל הצורות והגדלים

וכמו טביעות האצבעות של ...כך גם ילדים מחוננים

 .אין שניים שהם זהים, האדם

 



,  כל ילד מחונן הוא בעל כישורים ייחודיים

 .  ויראה אפיונים שונים של מחוננות

אחת מהמטרות של הורים לילד מחונן  

היא לטפח ולעודד את היכולות 

הבנה  , הייחודיות האלו באהבה

 .  וסבלנות

לרוב הילדים המחוננים יש , יחד עם זאת

 ...כמה אפיונים משותפים

 



 הגדרת המחוננות

הספרות המקצועית העוסקת   הגדרת המחוננות•

במחוננים אינה מספקת הגדרה אחידה לגבי מושג  

 .  המחוננות

האגף למחוננים ומצטיינים אימץ כבסיס לפעולה את  •

גישתה של של ועדת ההיגוי לחינוך מחוננים כפי  

ח ועדת ההיגוי לחינוך מחוננים בישראל  "דו -ב שהובאה

 :להלן דברי הוועדה. ד"התשס

המצטיינים  ( (gifted" מחוננים"יש שמבחינים בין •

"  מוכשרים"אקדמיים לבין /בתחומים לימודיים
talented) )המצטיינים בתחומי האמנות או הספורט  . 

כל  עבור " מחוננים"הוועדה החליטה להשתמש במונח •

ובתנאי שיעמדו בקריטריונים של  , סוגי ההצטיינות

  ".מחוננות"

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2486F6D3-BBF7-44C4-AB6D-01ADAFFE8FCF/89390/vadadhigoy2004.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2486F6D3-BBF7-44C4-AB6D-01ADAFFE8FCF/89390/vadadhigoy2004.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2486F6D3-BBF7-44C4-AB6D-01ADAFFE8FCF/89390/vadadhigoy2004.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2486F6D3-BBF7-44C4-AB6D-01ADAFFE8FCF/89390/vadadhigoy2004.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2486F6D3-BBF7-44C4-AB6D-01ADAFFE8FCF/89390/vadadhigoy2004.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2486F6D3-BBF7-44C4-AB6D-01ADAFFE8FCF/89390/vadadhigoy2004.pdf


:להלן תחומי המחוננות  

רמת  /כללית יכולת לימודית •

 .אינטליגנציה כללית

באמנויות  , במוזיקה: כישרון אמנותי•

 .באמנויות הכתיבה, פלסטיות

: הצטיינות לימודית ספציפית•

 .בשפות וכדומה, במחשב, במתמטיקה

 .כישרון ספורטיבי•

 

 

 



הגדרה סטטיסטית בודקת מהי רמת הנדירות : רמות המחוננות•

נמצא שככל שסף  . של הכישרון המגדירה את קו המחוננות

כלומר , כך הנדירות עולה, (מחמיר יותר)המחוננות גבוה יותר 

 .יימצאו פחות מחוננים עבור כל אחד מהתחומים המוזכרים

האחוזון  : הוועדה קובעת את ההגדרה הסטטיסטית הבאה•

בכל אחד מתחומי המחוננות , העליון של האוכלוסייה בכל שנתון

ובתנאי שעמדו גם בקריטריונים של , כפי שהוגדרו לעיל
מדובר     I.Qבמונחים של , (ראה בהמשך)מוטיבציה ויצירתיות

 .ומעלה 135על מנת משכל של 

  100,000משמעו כי מתוך שנתון של " אחוזון עליון:" הבהרה•

 .135-תלמידים אחוז אחד הם בעלי מנת משכל גבוהה מ

 

דרישות נלוות להגדרת המחוננות כוללת שני תנאים נוספים •

 :מעבר לחריגות הסטטיסטית הייחודית

 .שהיא מעל לחציון השנתון( נחישות, התמדה)רמת מוטיבציה •

 .שהיא מעל לחציון השנתון( מקוריות)רמת יצירתיות •

 הגדרות משרד החינוך



 :אפיונים

 קוגניטיביים-

 אישיותיים וחברתיים -

אין לראות בקבוצת המחוננים  

!!!קבוצה הומוגנית  



 מאפיינים קוגניטיביים
שימוש יעיל בזיכרון המאפשר לקשר בין ידע קיים לידע  •

 קודם

קוגניציה המאפשר בקרה עצמית על  -שימוש יעיל במטה•

 החשיבה בעת ביצוע משימות

מהירות גבוהה של חשיבה הבאה לידי ביטוי בפתרון בעיות •

 מהיר יותר

ייצוג יעיל של בעיות המאפשר לסווג בעיות ולנתחן מחדש  •

תוך הפרדת המידע שאינו רלוונטי והגדרה  , באופן ברור

 ברורה של הנתונים החסרים לפתרון הבעיה

ידע כיצד לפתור בעיות ולהשתמש במידע קיים בתהליך •

 הפתרון

 גמישות בייצוג בעיות ובשימוש באסטרטגיות שונות לפתרונן•

מאחר שיש בהן משום אתגר  , העדפה של בעיות מורכבות•

 רציני יותר לפתרון

 



 מאפיינים קוגניטיביים נוספים

 יכולת חשיבה והגיון טובים•

 יכולת למידה מהירה•

 אוצר מילים עשיר•

 זכרון מצוין•

טווח קשב ארוך בתחומים בהם הוא  •
 מתעניין

 בעל יכולת צפייה והתבוננות טובות•

 בעל דמיון עשיר•

 
Characteristics of Giftedness Scale  

Linda Kreger Silverman, Ph.D.  



 מאפיינים אישיותיים וחברתיים

השקעת מאמץ רב כדי להשיג את המטרות שהילד  •

 המחונן מציב לעצמו

סקרנות רבה ורצון לחקור לעומק תופעות ונושאים  •

 המעניינים אותו

המקדימה את  , פער בין ההתפתחות השכלית המהירה•

,  לבין ההתפתחות הרגשית, גילו הכרונולוגי של הילד

 המתאימה לגילו הכרונולוגי

גילוי תובנה חברתית ותחומי עניין חברתיים  •

 המתאימים לתלמידים בשכבות גיל גבוהות יותר

 אוטונומיה רבה בהתנהגות לקראת גיל ההתבגרות•

 (נפגע בקלות)רגישות חברתית •

 בעל חוש הומור ושנינות•

 

 



מאפיינים אישיותיים וחברתיים  

 נוספים
 חמלה•

 פרפקציוניזם•

 אינטנסיבי•

 רגישות מוסרית•

 בעל סקרנות רבה•

 מתמיד ומעמיק בתחומי עניין מסוימים•

 בעל אנרגיה גבוהה•

אם צעיר מכדי  )קורא מוקדם או קורא הרבה •
 (אוהב מאוד שמקריאים לו -לקרוא

 





כמובן שילדכם זקוק לכל מה שכל  

 :ילד אחר צריך
 אהבה•

 הבנה•

 סבלנות•

 קבלה•

 תמיכה  •

 הגנה•

 גבולות•



צורכיהם ומאפייניהם של ילדים  •

עשויים להציב אתגרים וקשיים בפני  מחוננים

   .ההורים

ולכן יש " )מבוגר קטן"האם הילד המחונן הוא •

לו יכולת התמודדות שאינה מתאימה לשלב  

 ?(ההתפתחותי

הילד עשוי להיות בוגר יחסית לבני גילו  •

כגון התחום  )בתחומים מסוימים 

אך לאו דווקא בתחומים  , (האינטלקטואלי

 (.רגשי או חברתי)אחרים 

 

איזון בין מענה לצרכים  –המפתח 

אינטלקטואליים לצרכים  /הקוגניטיביים

 הרגשיים  



 זימון גירויים מאתגרים•

  בתחומים שוניםחשיפה למגוון נושאים •

הרחבת ההזדמנויות להעמקה בנושאים  

 בהם הוא מתעניין 

:  מענה לצרכיו הרגשיים והחברתיים•

הקשבה לנקודת  , כיבוד הייחודיות

המבט שלו וגילוי גמישות בחיפוש 

 .פתרונות ומענים לצרכיו



חשיבות רבה לשיתוף הפעולה בין ההורים ובין  •

הצוותים החינוכיים במסגרת החינוכית שהילד  

 . נמצא בה

ס "בביה והצוותים החינוכייםחשוב שההורים •

את הדרך   יחדיזהו את צרכיו הייחודיים ויגבשו 

 .לתת מענה לצרכים אלו

 

התמודדות עם ההורות המורכבת לילד מחונן  •

עם האתגר המבורך של גידול ילד מחונן  

 .באמצעות יצירת קשרים עם הורים אחרים



 ...אבל הוא גם צריך

 גבולות ברורים וקבועים•

למידה מטעויות של עצמם והתמודדות עם •
 .התוצאות של החלטות שגויות

 עקביות בציפיות•

 רגישות לחששות ולכשלונות•



 ציפיות

 חשוב לזכור שמחונן אין פירושו מושלם•

 .ציפיה שיעשו כמיטב יכולתם•

הם  . אל תצפו שיהיו מבוגרים קטנים•
 .עדיין ילדים





 תפקידי ההורה

 מדריך•

 (ר'לא מסנג)מסנגר •

 מעודד•



 הדריכו
אל תצפו מהם ליותר מאשר בני גילם רק בגלל  •

 שהם מחוננים

 תנו להם אחריות בהתאם למצופה מבני גילם•

אל תצפו מהם בהכרח ליותר מאשר הילד  •
 .  הממוצע

אל תצפו מהם אף פעם לא להיתקל בקושי •
 לימודי

או " הכלהוא  הנצחון"אל תעבירו להם מסר של •
 ...נעריך אותך באמת רק אם"



 סנגרו עליהם

שמשו כסנגורים עבור ילדיכם בפני  •

 המסגרת החינוכית והמשפחה המורחבת

שתפו את המורים במידע ובדאגות לגבי  •

 ילדכם

אל תחששו להעלות בעיות עם המחנך של •

 ס"ת ביה/ילדכם או עם מנהל

במיוחד כאשר ישנן פעילויות מיוחדות  •
 דווקא ביום בו הילד הולך למרכז מחוננים



הנה מה שמספר הורה שבעצמו היה ילד 

 מחונן
אחד הוא  . שני דברים נוספים היו בעיה לאורך השנים•

אם הולכים על זה צריך  . ס יום בשבוע"מביה ההיעדרות

ולדבר עם   עילם ס של"להיות מתואמים טוב עם ביה

מורות לא תמיד אוהבות שילדים  . המורה בתחילת השנה

שבכיתה ג או ד זה לא   אז נכון. נעדרים באופן קבוע

בעיה לילד מחונן להעדר מכמה שיעורי חשבון או עברית  

אבל צריך להביא  , את החומר בלי בעיה והוא ישלים

.  ס"בביה שאופר עלול לבוא על חשבון משהו יותר מעניים

אז  )הפסדתי את שעורי מלאכה במשך שנים , אני למשל

אבל  , מוצלחים באופק נכון שהיו שיעורי אומנות די

  (.ס לא אהבה את זה"המורה למלאכה בביה



 עודדו

ילדים מחוננים . האזינו בקשב רב לילדכם•

מתמודדים עם אתגרים מיוחדים שבני גילם  

 הממוצעים אינם נתקלים בהם

עודדו אותם לגלות ולבחון את תחומי העניין שלהם •

 בכך שתאפשרו להם הזדמנויות ללמוד

לספורט או , עודדו אותם להצטרף לחוגים•

לפעילויות אחרות שיסייעו להם לפתח נקודות 

 חוזק

עודדו אותם לעשות כמיטב יכולתם ואל תדרשו  •

 +95ציונים של 



 הילד המחונן ואחיו

 השתדלו לא לעשות השוואות בין האחים•

אשר יצמיחו  , זה גורם רק ליריבות ולקינאה•

 .טינה

הבטח לילדיך שלכולם יש תחומים בהם •
 –ואם אין להם , הם מראים יכולות גבוהות

 .עזור להם לטפחם



 הזדמנות למשחק יצירתי

 אפשרו או צרו עבורם זמן לחקור ולשחק•

היא . תנו להם ליהנות מהילדות שלהם•

 ...נמשכת זמן כה קצר

 .ז שלהם"ודאו שלילדכם יש זמן חופשי בלו•



 סוגיות בתחום הרגשי

 שימו לב לסימנים של דכאון•
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/the_depre

ssed_child 

 שימו לב לסימנים של מצוקה או לחץ•

 http://micheleborba.ivillage.com/parenting/archives/2008/

01/signs-of-stress-how-to-tell-if.html 

שימו לב לסימנים של בריונות או •
 התעללות כלפי ילדך

 http://www.kidscape.org.uk/parents/signsof.shtml 
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 דרכים להתמודד עם לחץ

עודדו אותם להשתתף בפעילויות ספורט  •

 באופן קבוע

עודדו אותם לפתח תחביבים להנאה או  •

 פעילויות מהנות אחרות

השתמש בהומור ודבר בפתיחות עם ילדך  •

 לגבי לחץ

 צור הזדמנויות עבורם לשחרר קיטור•



 סוגיית שיעורי הבית

העדר הרגלי למידה  –עיזרו להם להתארגן •

 בשל למידה מהירה

 ז עם מקום וזמן להכנת שיעורים"ארגנו לו•

אפשרו להם הפסקות במהלך הכנת שיעורי  •

 .הבית

 הסירו הסחות דעת•

 ספקו להם את הציוד והמשאבים הנדרשים•

 תנו להם תמיכה ועידוד•





 עזרה לימודית

אפשרו לילדכם הזדמנויות לקחת אחריות •
 ללמידה שלהם

ליישם ולהעריך  , ליצור, אפשרו להם לתכנן•
 את הפרויקטים שלהם

אל תצפו מהמורים לעשות אקסטרה  •
עודדו אותם  –עבודה ביצירת פרויקטים 

 וחישבו ביחד איתם

 תנו להם הזדמנויות להתנסות•

 ולטעות כי מטעויות אפשר ללמוד•



פעילויות שיכולות לאתגר תלמידים  

 מחוננים
 לגו הנדסי•

 חלק מהחוגים במכון וייצמן•

 ספרים המעודדים חקירה וחשיבה•

 אולימפיאדות מדע•

 מחנות נוער שוחר מדע•

 תנועה ויצירה, אמנות, חוגי מוסיקה•

יצירת משחקי מחשב באמצעות תוכנת  •

KODU 



 להקפיץ או לא להקפיץ

תועלת ...: דליג דליג דלוג, אני מדלג לי•

 .ועלות בהדלגת כיתה



 אפשרויות חינוכיות
 מרכזי מחוננים ומצטיינים•

 (ועוד, לגו הנדסי, מכון וייצמן)חוגים •

 כיתות מחוננים•

 ס הרגילים"שעות תגבור בבתיה•

 למחוננים ולמצטיינים" אמירים"תכנית •

 ת"כיתות מופ: בחטיבות ביניים•

 מסלול מצוינות בקריה למדעים•

 (ח במכון וייצמן"מ)חוגי העשרה : בתיכון•

 אקדמיה בתיכוןתכנית •

נשיא המדינה לגילוי וטיפוח מדעני וממציאי   תכנית•
ארבע שנתית   אקדמיים תכנית לימודים - העתיד

,  התוכנית מתקיימת בטכניון. 'שמתחילה בכיתה ט
התכנית  . א ובאוניברסיטת בן גוריון"באוניברסיטת ת

מיועדת לתלמידות ולתלמידים מצטיינים בעלי יכולת  
לימודית גבוהה במיוחד עם נטייה ריאלית למדעים  

חשיבה יצירתית ומוטיבציה לעבודה , ומתמטיקה
  .מחקרית

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/gifted/misgarotlimudmitstainim/amirim/hiztrfot.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/gifted/misgarotlimudmitstainim/akademya_btihon.htm


 אפשרויות חינוכיות נוספות

 תיכון למדעים וטכנולוגיה בלוד•

האגף פועל  - מצטיינים באמנויות•
לטיפוח יוזמות בתחום מצטיינות אמנותית  

מרכזי מצוינות  : במערכת החינוך כגון
מיזמים ייחודיים עם  , אמנותית עירוניים

פרויקטים בפריפריה החברתית  , בתי ספר
  .ועוד

התיכון הישראלי  )פנימיות כגון יאסא •
 (למדעים ולאמנויות

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Gifted/MisgarotLimudMitstainim/MisgerotLimudSugim/miztynim-bamanoyt.htm
http://iasa.excellence.org.il/home.html
http://iasa.excellence.org.il/home.html


 פורומים להורים

•http://gifted.cet.ac.il/ 

•/F2008http://www.tapuz.co.il/Forums
991orumPage.aspx?ForumId= 

 :Gifted Child Quarterlyוכדאי גם לעיין ב•

•http://gcq.sagepub.com/ 

העוסק , Gifted Child Todayוגם ב•

 :בהוראה ובהורות לילדים מחוננים

•http://gct.sagepub.com/ 

http://gifted.cet.ac.il/
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ForumPage.aspx?ForumId=991
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ForumPage.aspx?ForumId=991
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ForumPage.aspx?ForumId=991
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ForumPage.aspx?ForumId=991
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ForumPage.aspx?ForumId=991
http://gcq.sagepub.com/
http://gct.sagepub.com/


Websites for Kids 
• A Different Place - This site offers high level differentiated content curriculum for 

  high-ability and gifted students in the classroom. All of these activities are technology integrated .
 http://www.adifferentplace.org/index.html 

• American Association for Gifted Children 

   http://www.aagc.org/index.html 

•  An Internet Hotlist for the Gifted Student     
 http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/pages/listgiftedme.html 

•  This is a Web Quest site where students can choose a topic and do an in-depth study. 
 http://www.techtrekers.com/webquests/ 

•  Show Me The Science Web Quest    
 http://www.exsmo.com/ESHSlibrary/Show-Me%20Webquests.htm 

• Nasa Kids     
 http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html 

•  National Geographic for Kids     
 http://kids.nationalgeographic.com/ 

•  Kids Konnect has an alphabetized list of information on different subjects.  
 http://www.kidskonnect.com/content/view/400/34/ 

•  Class Brain is a wonderful site.    
 http://www.classbrain.com/ 

• Hoodamath 

– http://www.hoodamath.com/index.html 

• Shift 

– http://armorgames.com/play/751 

 

 

http://www.adifferentplace.org/index.html
http://www.aagc.org/index.html
http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/pages/listgiftedme.html
http://www.techtrekers.com/webquests/
http://www.exsmo.com/ESHSlibrary/Show-Me Webquests.htm
http://www.exsmo.com/ESHSlibrary/Show-Me Webquests.htm
http://www.exsmo.com/ESHSlibrary/Show-Me Webquests.htm
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http://www.exsmo.com/ESHSlibrary/Show-Me Webquests.htm
http://www.exsmo.com/ESHSlibrary/Show-Me Webquests.htm
http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html
http://kids.nationalgeographic.com/
http://www.kidskonnect.com/content/view/400/34/
http://www.kidskonnect.com/content/view/400/34/
http://www.kidskonnect.com/content/view/400/34/
http://www.kidskonnect.com/content/view/400/34/
http://www.kidskonnect.com/content/view/400/34/
http://www.classbrain.com/
http://www.hoodamath.com/index.html
http://www.hoodamath.com/index.html
http://armorgames.com/play/751
http://armorgames.com/play/751


Websites for Parents 

• Gifted Development Center   
 http://www.gifteddevelopment.com/ 

• Article - How Parents Can Support Gifted Kids  
 http://www.kidsource.com/kidsource/content/parents.gifted.html 

• GT World is an online support community for parents               
 http://gtworld.org/ 

• The U. S. Department of State has a website with a selection or resources  

 available to help parents of gifted students 
 http://www.state.gov/m/a/os/57518.htm  

• Hoagies Gifted  Education Page     
 http://www.hoagiesgifted.org/academics.htm 

 2012יולי , פסיכואקטואליה•

.pdf2012http://www.psychology.org.il/uploads/content/july.new. 

 

(Look in Parent Handouts for additional websites and resources.) 
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