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כה' תשרי ,תש"פ
24.10.2019
לכבוד
מנהל/ת בית-ספר התיכון
שלום רב,
הנדון :מבחן מתוקשב לבגרות באנגלית בעל-פה
לאחר  3שנים של פיילוט בהם נבחנו כ 30-אלף תלמידים בסה״כ ,החל ממועד חורף
תש״ף ייבחנו כלל תלמידי  4ו 5 -יח"ל במבחן מתוקשב בגרות באנגלית בעל פה
בפלטפורמה ה( ITEST -מט״ח).
לבחינה המתוקשבת יתרונות רבים שלא מתאפשרים בבחינה פנים-אל-פנים :היא
מכשירה את התלמידים למיומנויות הנדרשות בתקופה הנוכחית,
היא תקפה ואמינה מההיבט המבחני ואף מאפשרת הוספת רכיבים שונים כמו וידיאו
וקבצי קול המעוררים עניין וגורמים לחווית למידה/בחינה אותנטית.
בחינה זו היא אמצעי נוסף לחיזוק האנגלית הדבורה ותסייע לתלמידים להתנהל מול
עולם המדבר אנגלית בכך שתעודד את הלימוד של שפה דבורה בכיתה.
יתר על כן ,חיזוק האנגלית הדבורה תסייע לצמצם פערים ובכך תורמת להשתלבות
בתחום ההייטק בארץ ובעולם.
כמו לכל בחינות הבגרות יש צורך בהיערכות מסויימת .לשם הטמעת הבחינה
המתוקשבת ,יש להעמיד את מתאם המחשוב לרשות צוות האנגלית כדי לאפשר היערכות
מיטבית.
הקשר עם מט"ח ,הורדת המבחנים ,רישום תלמידים וטיפול בתמיכה הטכנית ,העברת
קבצי השמע למורים בזמן בחינת המתכונת ונוכחות פיזית במקום בזמן תרגול ,מתכונת
ובגרות הינם באחריותם המלאה של מתאמי המחשוב הבית-ספריים.
יש להבהיר את החלוקה בין התפקיד הפדגוגי של המורים לאנגלית והתפקיד הטכני
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.
הפיקוח לאנגלית במחוזות ובמטה עומד בקשר ישיר עם רכזי המקצוע והמורים לאנגלית
כדי לקדם תהליכים פדגוגיים של הוראה ,למידה והערכה של שפה דבורה בכיתות
האנגלית ומקיימים ,כנסים איזורים ,הדרכה בקהילות מורים ,מפגשים קבוצתיים ותמיכה
בית-ספרית בעת הצורך.
כל המידע על הבחינה המתוקשבת והתמיכה נמצאים באתר הפיקוח לאנגלית בקישור זה.
מידע לגבי תלמידים במעמד  07קיים בקישור זה.
בהזדמנות זו רוצה אני להביע תודה לדוד גל העומד בראש אגף הבחינות ולצוותו ,על
תמיכתו וסיועו בקידום מהלך היבחנות זה.
אני מודה מראש על ההבנה ושיתוף הפעולה.
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