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 06באוגוסט 2018
לכבוד נשיאי/ראשי
המכללות האקדמיות להכשרת עו"ה
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (להלן מאל"ו) נענה לבקשת האגף להכשרת עובדי הוראה ,ויקיים בחינה פסיכומטרית
ממוחשבת ,המיועדת רק למוסדות להכשרת עובדי הוראה – לשנ"הל תשע"ט.
הבחינה מיועדת למועמדים לקבלה למכללות להכשרת עובדי הוראה ,שלא הספיקו להיבחן בבחינה הפסיכומטרית עד
מועד ספטמבר .2018
שוריינו בשלב ראשון  5ימי בחינה שיספיקו ל 120 -נבחנים בתפוסה מלאה .אם יתברר ,עד מספר ימים לאחר תחילת
הפרויקט שישנם הרבה יותר נרשמים ,יאריך מאל"ו את הפרויקט בשבוע (ובמידת הצורך אף בשבועיים).
ימי הבחינה ששוריינו לצורך בחינה זו הם:
 21באוקטובר  22באוקטובר  23באוקטובר  24באוקטובר  25באוקטובר
ההרשמה לבחינה תתקיים בדרך הבאה :הנרשמים יופנו על ידי המכללות להירשם לבחינה הפסיכומטרית שתתקיים
במועד אוקטובר  .2018ההרשמה מתקיימת באתר מאל"וwww.nite.org.il :
 24שעות (או יותר) לאחר ההרשמה באתר (וכמובן לאחר פתיחת ההרשמה הטלפונית) ,יפנו הנרשמים טלפונית למספר
שיעמיד מאל"ו לצורך זה בהמשך .העונים במספר זה בלבד! יעבירו את הרשמתם לבחינה המיוחדת אם יעמדו בתנאים
המפורטים בהמשך.
נודה מאד על עמידה במספר תנאים בסיסיים שיאפשרו את קיומו התקין של הפרויקט:
 .1רק מי שלא הספיק להיבחן במועד ספטמבר ,ומועד דצמבר מאוחר מדי עבורו יוכל להיבחן בבחינה המיוחדת.
 .2הציון בבחינה המיוחדת יהיה תקף למכללות להכשרת עובדי הוראה בלבד ולא יהיה תקף לשום מוסד אחר
(למרות שהציון יהיה בר השוואה לציון הפסיכומטרי הרב-תחומי וציון האנגלית יהיה בר השוואה לציון
אמי"ר) .לא ידווחו ציונים בדגש מילולי וכמותי.
 .3הציונים של בחינה זו יועברו אל גל יצקן והמכללות יפנו במרוכז לקבלת הציונים.
 .4כל נבחן שיש לו ציון בבחינה פסיכומטרית מהשנה האחרונה (נבחן במועד ספטמבר  2017או מאוחר יותר)
לא יוכל להיבחן בבחינה זו .מאל"ו יבדוק עובדה זו בזמן ההרשמה.
 .5ההרשמה הטלפונית לבחינה תיפתח בתאריך ב 2 -באוקטובר ( 2018מיד אחרי חג סוכות).
 .6ההרשמה הטלפונית לבחינה תסתיים בתאריך  17באוקטובר  .2018במידה ויהיה מספר נרשמים רב ויתווספו
ימי בחינה מעבר לתאריכים המצוינים לעיל ,תוארך ההרשמה הטלפונית עד  25באוקטובר  – 2018במקרה זה
יהיה על המועמדים להירשם למועד אפריל  ,2019מאחר והרישום למועד דצמבר ייסגר ב –  17באוקטובר
.2018
 .7הבחינה תתקיים בירושלים במתקן של מאל"ו.
 .8יש להנחות את המועמדים שלא לפנות להרשמה הטלפונית לפני תאריך תחילת ההרשמה הנ"ל!
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 .9המועמדים יפנו אך ורק לטלפון המיוחד שיפורסם לצורך רישום לבחינה הממוחשבת ,פניות שיגיעו לטלפונים
אחרים במאל"ו ,לא יטופלו!
 .10מספר הטלפון המיוחד שייפתח לצורך בחינה זו יועבר אליכם בתאריך  2באוקטובר  . 2018השירות בטלפון
זה יינתן בימים א'-ה' בין השעות  9:00עד  .14:00חשוב להדגיש כי מחוץ לשעות המפורטות לעיל לא ניתן
להשאיר הודעות בטלפון זה.
 .11מחיר הבחינה יהיה כמחיר הבחינה הפסיכומטרית בתקופה הרלוונטית ,ויועבר אליכם ביחד עם מספר
הטלפון להרשמה .הגביה תיעשה בעת הרשמת התלמיד באינטרנט.

הבחינה והציונים




הבחינה תיערך בשפה העברית בלבד באמצעות מחשב .לא נדרש כל ידע קודם בשימוש במחשב וכל
ההסברים יינתנו במקום על ידי נציגי מאל"ו
אורך הבחינה כשלוש שעות וחצי
מועמד שיאחר ביותר מ 30 -דקות לשעה שנקבעה לו  -לא יוכל להיבחן

רצוי שהנבחן יגיע חצי שעה לפני שעת תחילת המבחן.
הבחינה תיערך בירושלים .הודעה על מקום הבחינה המדויק תימסר לנבחנים ,שנרשמו באינטרנט ופנו
טלפונית לשינוי הבחינה – לבחינה המיוחדת בלבד.

בברכה,

נח גרינפלד
מנהל אגף א' להכשרת עו"ה

העתק:
איל רם ,סמנכ"ל ומנהל מינהל עו"ה
ד"ר ענת בן סימון ,מנכ"לית המרכז הארצי לבחינות והערכה
קותי וייס ,רמ"ד מבצעים המרכז הארצי לבחינות והערכה
נציגי האגף להכשרה במכללות
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