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Module E Pilot

:Testing Accommodations

Explanation in English to be followed 
by Explanation in Hebrew 



Students who  are recognized as “ 07” 
or who study in special education classes 

in schools where the E pilot will take place 
this year- have the following 
accommodation options:

Students who received approval from 
the regional committees for   “ hakraat
sheelon “ ( listening to the examination )  
OR   the double accommodation of  both 
listening to the examination  and 

typing. recording answers

1. Either : Oral – Face to face testing by
an English teacher who is not their 
teacher in 2020.

 The Oral Face to face examination  is a 
shortened test  based on BOTH sections 
of the Module E- pilot examination

 Reading comprehension
 Vocabulary
 Electronic dictionary permitted for use 

by tester  to look up words for the 
student upon request.

2. OR:  Complete computerized iTest
Use of the Electronic dictionary is 

permitted  in the computer room ONLY.
For more information: 
http://meyda.education.gov.il/files/Mazki
rut_Pedagogit/English/07InternalExternal

1. MUST be tested using the iTest in 
order  to use the approved  testing 
accommodations.

2. The Band 3 words that appear in the 
Unseen passage will appear as “ hot 
words”- that include the word read 
aloud, and translated into Hebrew or 
Arabic.

3. Use of the Electronic dictionary is 
permitted  in the computer room 
ONLY.

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/07InternalExternalAug19.pdf


ה שאושרה התאמה להשמעת  /תלמיד

שאלון הבחינה או בחינה מתוקשבת מלא 

על ידי וועדת ההתאמות המחוזית 

ה שאושרה התאמה להשמעת  /תלמיד

שאלון הבחינה או בחינה מתוקשבת מלא 

על ידי וועדת ההתאמות המחוזית 

ה בכיתת חינוך  /תלמיד, " 07" ה /תלמיד

רגילה  בה נבחנים  מיוחד או בכיתה 

– Eבפיילוט ( תשף)השנה  016471
ת  /זכאי

ה שאושרה התאמה להשמעת  /תלמיד

שאלון הבחינה או בחינה מתוקשבת  

על ידי וועדת ההתאמות  מלאה 

המחוזית 

!בלבדiTestתבחן דרך ה /י.  1

תופענה, Band 3המילים מתוך . 2

כמילים חמות  ותהיה בתוך הבחינה 

אפשרות תרגום  לשפה עברית  

. וערבית

שימוש במילון אלקטרוני מאושר .3

חדר הבחינה  לשימוש בתוך 

.בלבד המתוקשבת 

)07)ה מהחינוך המיוחד /תלמיד
בכיתה רגילה אשר משתתף  ת /הלומד

ת להבחן /בפיילוט רשאי

iTestדרך 1.
או

" בעל פה" בבחינה .  2

מורה לאנגלית  –"בוחן אנושי"על ידי 

ת/איננה  מלמד/שאינו

.ה השנה/את התלמיד
פה מבוססת על שני חלקי -הבחינה בעל

הבחינה

קטע הקריאה ו

קטע של אוצר מילים.

ת  לחפש פרושים עבור  /ת רשאי/הבוחן

במילון או במילון האלקטרוני על פי  -ת/הנבחן

.ת/בקשת הנבחן

( למידע נוסף) 

http://meyda.education.gov.il/files/
Mazkirut_Pedagogit/English/07Intern

alExternalAug19.pdf

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/07InternalExternalAug19.pdf


Questions?
Feel free to contact 

Aharona:
054-2818878

gvaryahu@gmail.com


