מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
האגף להכשרת עובדי הוראה
 4פברואר 2019
אל :ראשי המכללות והמסלולים להכשרת מורים דוברי ערבית
שלום רב,

הנדון :בחינת כניסה בשפה הערבית למועמדים ללימודים בשנה"ל תש"פ
 .1כידוע לכם ,המועמדים ללימודים במכללות ובמסלולים של המגזר הערבי ,סטודנטים סדירים לתואר
 B.Ed.ולתואר  M.Teach.והסבת אקדמאיים להוראה ,נדרשים בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים
לעבור בחינת כניסה בשפה הערבית.
 .2המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) מפתח ומפעיל את בחינת הכניסה בשפה הערבית.
 .3מתווה הבחינה מצורף בהמשך לחוזר זה.
 .4משך הבחינה :שלוש שעות.
 .5ציון המעבר בבחינה הנו  .70הנרשמים להתמחות שפה וספרות ערבית נדרשים להשיג ציון  75לפחות.
 .6תוקף הציון :שלוש שנים.
 .7הבחינה תהיה בחינה ממוחשבת ,למעט הפרק של ההבעה בכתב (כתיבת חיבור).
 .8מועדי הבחינות17/9/19 ,16/9/19 ,16/7/19 ,15/7/19 :
 .9בכל אחד מהמועדים הנ"ל הבחינות יתקיימו בצהריים ( .)16:00-13:00במידת הצורך ,בנוסף יתקיימו
בחינות גם בבוקר (.)12.00 – 9.00
 .10אתרי ההיבחנות :הבחינות יתקיימו בו זמנית במרכזי בחינה ברחבי הארץ :אזור חיפה ,אזור הגליל
המערבי ,אזור הגליל העליון ,אזור המרכז ואזור הדרום .פירוט מקומות ההיבחנות יימצא באתר עם
פתיחת ההרשמה לבחינות.
 .11הערכת הבחינות :התשובות לשאלות הסגורות ייבדקו באופן אוטומטי על ידי המערכת הממוחשבת.
הערכת פרק ההבעה בכתב תיעשה באמצעות מעריכים המנוסים בהערכת בחינות בגרות .כל בחינה
תוערך על ידי שני מעריכים ,ואם יתגלה ביניהם פער הגדול מ 14%-תיערך בדיקה של מעריך שלישי,
שיקבע את הציון הסופי.
 .12רישום ,שיבוץ וזימון הנבחנים לבחינות :הנבחנים יירשמו לבחינה באתר
www.examinfo-michlala.cet.ac.il
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ובו ימלאו את פרטיהם האישיים ,וכן פרטים על מקום ההיבחנות המועדף עליהם .בהתאם לפרטים אלו
ישובצו הנבחנים ויישלח אליהם זימון לבחינה.
אתר זה מכיל גם את המידע הבסיסי הנדרש לנבחנים :מתווה הבחינה ,בחינה לדוגמה ,טופס רישום
לבחינה ,דרכי הגעה למרכזי הבחינה ומועדי הבחינות.
 .13מועדי הרשמה:
מועד בחינה:

16/7/19 ,15/7/19

מועד הרשמה:

מועד בחינה:

17/9/19 ,16/9/19

מועד הרשמה:

17/6/19 – 11/3/19
30/8/19 – 17/7/19

 .14מטח יעביר את ציוני הבחינה למשרד החינוך ,למועמדים ,וכן למכללות שאליהן מבקש המועמד להעביר
את הציון.
 .15מועמדים ללימודים שלא יעברו בהצלחה את בחינת הכניסה במועד הראשון רשאים לגשת למועד השני.
 .16נבקשכם להביא מידע זה לידיעת הנרשמים ללימודים ,ותודה לכם על שיתוף הפעולה.

בכבוד רב,
איל רם
סמנכ"ל ומנהל מינהל
עו"ה

העתק:
עדי קורסיה , ,מנהל אגף תקציב ומינהל במנהל עובדי הוראה
ד"ר לילי רוסו ,ממונה התנסות ,האגף להכשרת עו"ה
ד"ר כמאל חואלד ,ממונה תחום תכניות לימודים וקשרי מל"ג-ות"ת
נציגי האגף להכשרת עובדי הוראה
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