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שלום רב,
מבחן מתוקשב לבגרות באנגלית בעל-פההנדון:

חורףממועדהחלבסה״כ,תלמידיםאלף30כ-נבחנובהםפיילוטשלשנים3לאחר
פהבעלבאנגליתבגרותמתוקשבבמבחןיח"ל5ו-4תלמידיכללייבחנותש״ף

(מט״ח).ITESTה-בפלטפורמה
היאלבחינה המתוקשבת יתרונות רבים שלא מתאפשרים בבחינה פנים-אל-פנים:

מכשירה את התלמידים למיומנויות הנדרשות בתקופה הנוכחית,
שונים כמו וידיאוהיא תקפה ואמינה מההיבט המבחני ואף מאפשרת הוספת רכיבים

אותנטית.וקבצי קול המעוררים עניין וגורמים לחווית למידה/בחינה
לתלמידים להתנהל מולבחינה זו היא אמצעי נוסף לחיזוק האנגלית הדבורה ותסייע

בכיתה.עולם המדבר אנגלית בכך שתעודד את הלימוד של שפה דבורה
ובכך תורמת להשתלבותיתר על כן, חיזוק האנגלית הדבורה תסייע לצמצם פערים

בתחום ההייטק בארץ ובעולם.
הטמעת הבחינהכמו לכל בחינות הבגרות יש צורך בהיערכות מסויימת. לשם

כדי לאפשר היערכותהמתוקשבת, יש להעמיד את מתאם המחשוב לרשות צוות האנגלית
מיטבית.

בתמיכה הטכנית, העברתהקשר עם מט"ח, הורדת המבחנים, רישום תלמידים וטיפול
במקום בזמן תרגול, מתכונתקבצי השמע למורים בזמן בחינת המתכונת ונוכחות פיזית

באחריותם המלאה של מתאמי המחשוב הבית-ספריים.ובגרות הינם
והתפקיד הטכנייש להבהיר את החלוקה בין התפקיד הפדגוגי של המורים לאנגלית

של מתאמי התקשוב המתואמים עם מט"ח גם בנושא התמיכה הטכנית.
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במידה ובבית-ספרך קיים קושי שאין בכתוב לעיל מענה, אבקשך להודיע למפקחת
האנגלית על מנת למצוא פתרון מקובל.

המקצוע והמורים לאנגליתהפיקוח לאנגלית במחוזות ובמטה עומד בקשר ישיר עם רכזי
שפה דבורה בכיתותכדי לקדם תהליכים פדגוגיים של הוראה, למידה והערכה של
מפגשים קבוצתיים ותמיכההאנגלית ומקיימים, כנסים איזורים, הדרכה בקהילות מורים,

בית-ספרית בעת הצורך.
.בקישור זהלאנגליתכל המידע על הבחינה המתוקשבת והתמיכה נמצאים באתר הפיקוח

.זהבקישורקיים07במעמדתלמידיםלגבימידע

אגף הבחינות ולצוותו, עלבהזדמנות זו רוצה אני להביע תודה לדוד גל העומד בראש
תמיכתו וסיועו בקידום מהלך היבחנות זה.

אני מודה מראש על ההבנה ושיתוף הפעולה.

בברכה,
דר' ציונה לוי

מפמ"ר אנגלית, המזכירות הפדגוגית

העתקים:
מר שמואל אבואב, מנכ"ל המשרד

מר דוד גל, מנהל אגף בכיר, מבחנים
מר מוהנא פארס, מנהל אגף בכיר, תכניות לאומיות

ד"ר שוש נחום, סמנכ"לית בכירה, מנהלת המינהל הפדגוגי
ד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית

גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' חינוך על יסודי במינהל הפדגוגי
מר משה זעפרני, מנהל אגף א' שפות

ד״ר חוה נוימן, מט״ח
מנהלי המחוזות

הממונים על המגזרים
מפקחים מחוזיים לאנגלית

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/English/Bagrut/OralExam/ComputerizedOralTest.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/07InternalExternalAug19.pdf

