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לכבוד:
מנהלי בתי ספר תיכון ,רכזי אנגלית
רכזי בחינות בגרות
שלום רב,
הנדון :בחינות הבגרות באנגלית  -עדכונים  -תש"פ ()2020
 .1החל משנת הלימודים תש"פ ( ,)2020כלל התלמידים הניגשים לבגרות באנגלית ברמה של 4-5
יח"ל ייבחנו במרכיב הבחינה בעל-פה באופן מתוקשב (שאלונים .)016587 ,016487
מידע אודות הבחינה ניתן למצוא באתר הפיקוח לאנגלית בקישור הבא :בחינת הבגרות
המתוקשבת בעל פה.
א .להלן מועדי בחינות ההדמיה ובחינות הבגרות המתוקשבות (:)COBE
מועדי סימולציות ובחינות ב – I-TEST
סימולציה
מבחן
שבוע לפני
 – 22.12.2019יום א'
 – 23.12.2019יום ב'
 – 4.2.2020יום ג'
שבוע לפני
 – 5.2.2020יום ד'
 – 6.2.2020יום ה'
 – 16.3.2020יום ב'
שבוע לפני
 – 17.3.2020יום ג'
 – 18.3.2020יום ד'

מועד
חורף 2020
חורף 2020
קיץ 2020

במידה ומערכת  iTestעדיין אינה מותקנת בבית-ספרכם ,יש להיערך לכך בהתאם (ראה
סעיף ב).
תלמידי החינוך המיוחד  07רשאים להבחן באמצעות בוחן אנושי .לשם כך ,על בית הספר
לפנות לפיקוח המחוזי על הוראת האנגלית.
ב .רישום התלמידים לבחינה המתוקשבת בעל-פה
על מנת לתרגל את הבחינה המתוקשבת ולהשתתף בהדמיה ובבחינה הרשמית ,עליכם לוודא
כי תלמידיכם רשומים לבחינה במערכת הרישום של  .iTestרצוי להיעזר לשם כך במתאם
המחשוב הבית ספרי וכן במדריך הנמצא במדור "קבצים ומדריכים להורדה" לקישור לחץ
כאן :אתר הבחינות המתוקשבות.
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 .2שינוי תכנית הבחינה בשאלונים :16584 ,16484 ,16384
שאלונים אלו מיועדים לנבחני משנה ולנבחנים אקסטרנים בלבד!
החל ממועד חורף תש"פ ( )2020תכנית ההיבחנות בשאלונים אלה תשתנה .הבחינות לא יכללו
יצירות ספרות ,ובמקומן תהיינה מטלות קריאה וכתיבה ללא רשימת הכנה (אנסין).
שאלון ( 16384ב׳) :שני קטעי  unseenקצרים .ללא מטלת כתיבה.
שאלון ( 16484ד׳) :קטע  unseenאחד ומטלת כתיבה בהתייחסות לנושא הטקסט (80-100
מילים).
שאלון ( 16584ו׳) :קטע  unseenאחד ומטלת כתיבה בהתייחסות לנושא הטקסט כ120-
מילים.
 .3דיווח הערכה בית ספרית לתלמידים אינטרנים
דיווח ציוני תלקיטים לתלמידים אינטרנים (סמלי שאלון )16583 ,16483 ,16383 :ייעשה החל
מסוף כיתה י"א (מועד קיץ) ואילך .לא ניתן יהיה לדווח ציונים אלה לפני מועד זה .שיפור
התלקיט צריך להיעשות כחלק מהמהלך הלימודי הפדגוגי טרם דיווח התלקיט .חשוב
להבהיר כי לאחר דיווח הציון ,לא יתאפשר תיקון של ציונים אלה באמצעות היבחנות בשאלון
החיצוני המקביל ,או באמצעות שיפור התלקיט.
 .4החל ממועד חורף תש"פ ( )2020יעודכן מחוון הכתיבה בשאלון  .Gהמחוון (עם הסברים)
מופיע באתר לפיקוח אנגלית לקישור :לחץ כאן
 .5תכנית השתלמות למעריכי בחינות באנגלית:
החל משנת הלימודים תש"פ ( ,)2020מעריכי בחינות באנגלית ידרשו להשתתף בפיתוח מקצועי
באנגלית בנושאי תכנית הלימודים החדשה המותאמת לסטנדרטים הבינלאומיים .על כל
המעריכים הפעילים והחדשים לסיים קורס של  30שעות עד לסוף שנת הלימודים תשפ״א
( .)2021פרטים ומידע נוסף אודות ההרשמה למסגרת השתלמות או השתתפות בקהילה
לומדת  PLCיימסרו בתחילת שנה״ל תש״פ (יש לעקוב באתר המפמ״ר).
חשוב להבהיר ,מעריכים שלא יעמדו בדרישה זו ,לא יוכלו להמשיך ולהעריך בחינות .הפיקוח
על הוראת המקצוע רואה חשיבות עליונה בהתמקצעות הפדגוגית של גורמי המקצוע אשר
שותפים בתהליך ההערכה ולא יינתנו אישורים חריגים בעניין זה .מעריכים אשר יעברו את
ההשתלמות ,ידרשו להעלות את האישור למאגר המומחים ,שאם לא כן ,יגרעו מהמאגר באופן
חד צדדי.
בכבוד רב,
דויד גל
מנהל אגף בכיר בחינות

ד"ר ציונה לוי
מפמ"ר אנגלית
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