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 ' כסלו תשע"טד
11/12/2018 

 :לכבוד 
 מנהל /ת בית ספר 

______________________ 

 שלום רב, 

 

   E 16481השתתפות בפיילוט בבחינת הבגרות קיץ תשע"ט  בשאלון הנדון: 

 
פורמט חדש בבחינת הבגרות בית ספרך נבחר לקחת חלק בהזדמנות ייחודית להשפיע על גיבוש 

אשר יכלול   בשאלוןספר מצומצם של תלמידים ייבחנו מ. במועד זה, בקיץ תשע"ט Eבשאלון  באנגלית

הבנת הנשמע יעבור לשאלון הבחינה  קטע ם במקום מטלת הבנת הנשמע.מרכיב של אוצר מילי

תהיה אפשרות יח"ל.  5-ו 4אחוזים מן הציון הסופי ברמה של  20יהווה והמתוקשבת בעל פה, 

 תליהנווגם תלמידי יב' יוכלו  'כך שגם תלמידי יא 2020חורף להשלים את הבחינה בע"פ עד 

  .ללמוד את התוצאות ולהפיק לקחים להמשך  גם כדיו מהזדמנות הלמידה המיוחדת

מועד בחינת טרם  גם של מבחן הפיילוט לצורך תרגולד ישלחמנת להכין את התלמידים לשינוי, -לע

 .( BAND IIIאוצר מילים )רשימה של יקבלו קיץ תשע"ט. כמו כן, התלמידים 

 

הרווח הוא כפול. ראשית לתלמידים תהיה אפשרות ללמוד לקראת השאילון הזה ולהרחיב את אוצר 

יקבלו הגנה מרבית , התלמידים המילים באנגלית, מה שלא קיים היום. ושנית, מכיוון שזהו פיילוט

 אפשרתי לאו אוצר מילים, מאחר ואנו רוצים שהתלמידים ילמד .לא ייפגע יםמאגף הבחינות וציונ

 זה. בשאלוןשימוש במילון או במילונית אלקטרונית 

לצורך הרשמה, הזמנה לאגף הבחינות ואישור השתתפות בפיילוט, הנך מתבקש למלא את הפרטים 

 תשעט Eפיילוט שאלון  הבאים בקישור המצורף :

דוד גל, מנהל אגף  הדרכה בו יהיה נוכח גםשר ישתתפו בפיילוט, יוזמנו למפגש הספר א-בתי

. סמלי 15.00-17.00בשעה  8.1.19, לוד(  ביום שלישי 1הבחינות במרב"ד )רחוב אבא הילל סילבר 

 .זה ינתנו במפגש השאלונים, אינפורמציה, הנחיות והבהרות 

 

אגף הבחינות והפיקוח על הוראת האנגלית מודים לכם על שיתוף הפעולה ועל חלקכם בתהליך 

 השיפור של ההוראה והלמידה בתחום האנגלית.

                                                          

 בכבוד רב,

  
 ד"ר ציונה לוי                         דויד גל           

 מפמ"ר אנגלית     מנהל אגף הבחינות     

 :העתקים
 ר המזכירות הפדגוגית"יו ,ר מירי שליסל"ד

 ד"ר שוש נחום, מנהלת המינהל הפדגוגי
 מנהל האגף לתכניות לאומיות ,מר מוהנא פארס

 מר משה זעפרני, מנהל אגף א' שפות
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 יסודי -חינוך על  'מנהלת אגף א י,דסי באר 'גב
 מפקחים מחוזיים

 מכון סאלד מנהלת המרכז לבחינות בגרות  ,אילנה כהן

 מנהלת תחום ארגון בחינות ,רבקה זקן ב'ג
 ח"מט  ,חוה נוימן 'גב
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