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לכבוד
שם מנהל ביה"ס
מנהל/ת בית הספר
שם ביה"ס )סמל מוסד(
מנהל/ת נכבד/ה – שלום רב,

הנדון :היערכות לקראת מבחני המיצ"ב הפנימי  -תשע"ד
בשנת הלימודים הנוכחית יועברו מבחני המיצ"ב במתכונת פנימית בלבד )למעט מדגם ארצי מצומצם של כיתות
שישתתפו במחקרי פיתוח ,בנוסף למבחן הפנימי ,כמפורט בהמשך( .מתכונת זו ,המדגישה את ההערכה הפנים
בית-ספרית ,נועדה לתמוך בתרבות הערכה פנימית ואיכותית על ידי מתן כלי למורים שיתווסף לכלים האחרים
שבהם הם עושים שימוש במהלך השנה .מאחר שמבחנים אלו נועדו לשימוש צוותי ההוראה ,בית הספר לא יידרש
לדווח על ציוני התלמידים לגורם חיצוני.
המבחנים ,כמו בכל שנה ,הם בתחומי הדעת מתמטיקה ,אנגלית ומדע וטכנולוגיה לכיתות ה' ו -ח' ,ושפת אם
)עברית/ערבית( לכיתות ב' ,ה' ,ח' .כל המבחנים נבנו בהלימה ליעדים שהוגדרו בתכניות הלימודים ועל ידי מובילי
תחום הדעת במשרד החינוך .מפרטי המבחנים המתארים את התכנים והמיומנויות שיבדקו נמצאים באתר
האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".
המבחנים בכל תחום דעת יגיעו לבית הספר על ידי שליח לפני המועדים המפורטים בטבלה  1שלהלן.
מומלץ להעביר לתלמידים את המבחנים במועדים האלה ,שכן לאחריהם יפורסמו המבחנים והמחוונים באתר
האינטרנט של ראמ"ה.
טבלה  :1המועדים המומלצים להעברת מבחני המיצ"ב הפנימי לשנת הלימודים התשע"ד
תחום הדעת

מועד מבחן המיצ"ב הפנימי

דרגות הכיתה

שפת אם*
)עברית וערבית(

יום שלישי 11 ,במרץ 2014
ט' באדר ב' תשע"ד
יום רביעי 19 ,במרץ 2014
י"ז באדר ב' תשע"ד
יום חמישי 8 ,במאי 2014
ח' באייר תשע"ד

ב' ,ה' ,ח'

מתמטיקה

יום רביעי 14 ,במאי 2014
י"ד באייר תשע"ד

ה' ,ח'

אנגלית
מדע וטכנולוגיה

ה' ,ח'
ה' ,ח'

* בשל גילם הצעיר של תלמידי כיתות ב' ,מומלץ לפצל את העברת המבחן שמיועד להם לשני מועדים
כאשר המבחן בנוי באופן שתומך בכך
לתשומת לבכם ,השנה נבצע כמה מחקרים במספר קטן של בתי ספר:
 כאמור בחוזר מנכ"ל ע"ד 1/סעיף  ,4.1-1במהלך חודש מאי  2014יערכו מחקרי פיתוח במספר קטן של כיתות
)כיתה אחת או שתיים בכל בית ספר שיעלה במדגם( .מחקרים אלו נועדו לבדוק את האיכות של שאלות
שונות שיוצגו לתלמידים )אם הניסוח בהיר ,אם אופן התצוגה מתאים וכד'( ולא את הישגי בתי הספר.
ההשתתפות במחקרים אלו היא בנוסף להשתתפות במיצ"ב הפנימי של אותן הכיתות שתידגמנה .כל הנתונים
שיתקבלו במחקרים ישמשו את ראמ"ה לצורך שיפור השאלות בלבד ולא יועברו לגורם כלשהו .בטבלה 2
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מפורטים מועדי ההעברה של המחקרים ,כאשר בתי הספר שכיתות שלהם יעלו במדגם יקבלו על כך הודעה
במהלך החודשים פברואר – מרץ .2014
טבלה  :2מועדי ההעברה של מחקרי הפיתוח
תחומי הדעת

דרגות הכיתה

אנגלית ומדע וטכנולוגיה

מועד מחקרי הפיתוח
יום רביעי 21 ,במאי 2014
כ"א באייר התשע"ד

ה' ,ח'

מתמטיקה ושפת-אם
)עברית וערבית(

יום שלישי 27 ,במאי 2014
כ"ז באייר התשע"ד

ה' ,ח'

 סקר הורים  -ראמ"ה תבצע השנה סקר בקרב הורים של תלמידים .הסקר נועד ללמוד על העמדות והתפיסות
של הורים בנוגע למערכת החינוך .לשם כך ,יידגמו על ידי ראמ"ה מספר מצומצם של בתי הספר ובהם יידגמו
מראש כמה הורים שישתתפו בסקר טלפוני .מכתב מפורט בנוגע אליו יישלח לבתי ספר שיידגמו .בתי ספר
אלו יתבקשו לסייע לנו בהעברת פרטי ההתקשרות של ההורים שיידגמו ועל כך נתונה תודתנו מראש .חשוב
לציין כי הנתונים שיאספו לא יעובדו ולא יוצגו לכל גורם שהוא ברמת בית ספר ,אלא ברמה ארצית בלבד.
למכתב זה מצורפים:
א( חוברת מידע והמלצות הנוגעים למיצ"ב הפנימי .חשוב לקרוא חוברת זו מבעוד מועד ולהעבירה לידיעתם
של מורי בית הספר .את החוברת ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב" ,בגרסה
בעברית ובגרסה בערבית.
ב(

דף נלווה ובו קישור לטופס מקוון שיש למלא בו את פרטי בית הספר ומספר התלמידים בכיתות
המשתתפות במיצ"ב הפנימי .זאת ,כדי שנוכל לשלוח לבית הספר כמות מתאימה של מבחנים.

לשאלות בנושא הטופס
בטלפון.1-599-501-100 :

המקוון

תוכלו

לפנות

לחברת

"טלדור"

)הזכיינית

לתפעול

המיצ"ב(

בנושאים אחרים אפשר לפנות למשרדי ראמ"ה  -בטלפון ;03-5205555 :בפקס 03-5205509 :או
בדוא"ל.meitzav@education.gov.il :
בתודה על שיתוף הפעולה,
ד"ר חגית גליקמן
מנכ"לית ראמ"ה בפועל
העתקים:
גב' מיכל כהן ,מנכ"לית משרד החינוך
מנהלות אגפי הגיל ,המינהל הפדגוגי
מנהלי מחוזות משרד החינוך
המפמ"רים של מקצועות המיצ"ב
הממונים על החינוך הערבי ,הבדואי והדרוזי
מר עופר טל-שחר ,מנהל אגף א' משאבי אנוש ,תקציב ולוגיסטיקה ,ראמ"ה
ד"ר יואל רפ ,מנהל אגף המבחנים ,ראמ"ה
ד"ר עינת נוטע -קורן ,מנהלת תחום מבחנים ארציים ,ראמ"ה
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