המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע

כ' סיון תשע"ו
 26יוני 2016
לכבוד
מנהלי מכללות מה"ט
הנדון  :שינויים בשקלול ציון המגן וציון הבחינה ,בבחינות הגמר הממלכתיות
החל ממועד בחינות קיץ  ,2016יחולו השינויים הבאים בשקלול הציון הסופי של בחינות הגמר הממלכתיות (להלן
הבחינות).
ציון עובר לבחינה –נשאר  55ציון סופי ,אולם השקלול בין ציון המגן הניתן על ידי המכללה ,וציון הבחינה בה נבחן
הסטודנט ,ישתנה בהתאם לטבלה הבאה:
סוג מגמות

מצב
קיים

מגמות רישוי
הנדסת חשמל ,2510
הנדסה אזרחית ניהול הבניה ,2214
הנדסה אזרחית תכנון מבנים ,2213
אדריכלות ועיצוב פנים 2311
הנדסת מכונות התמחות גז טבעי 2042
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המשוקלל
עם ציון
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החשמל ( 90611מגמת חשמל)

20
נקודות
פער לא
משתקלל

20
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שינוי

 ציון בחינה  55לפחות – ציון הבחינה וציוןהמגן ישוקללו בלי התייחסות לפער ביניהם.
ציון בחינה  – 50-54עד  20נקודות פער ביןציון מגן וציון בחינה – ישוקלל
מעל  20נקודות פער בין ציון מגן וציון בחינה –
לא ישתקלל ויינתן ציון סופי 55
ציון בחינה פחות מ = 50-ציון סופי לבחינהציון בחינה  55לפחות – ציון הבחינה וציוןהמגן ישוקללו בלי התייחסות לפער
ציון הבחינה  – 40-54עד  20נקודות פער ביןציון מגן וציון בחינה – ישוקלל
מעל  20נקודות פער בין ציון מגן וציון בחינה –
לא ישתקלל ויינתן ציון סופי  ,55בתנאי
שהשקלול בין ציון המגן וציון הבחינה הוא 53
לפחות.
ציון בחינה פחות מ =40-ציון סופי לבחינה

אבקש להביא כללים חדשים אלו לידיעת ראשי המגמות וציבור הסטודנטים במכללה.
לתשומת לבכם:
מכללה בה יימצא כי קיים פער גבוה בין ציוני המגן לציוני הבחינה  ,או תימצא התפלגות לא סבירה בציוני המגן,
מה"ט ישקול לבטל את ציוני המגן של אותה הבחינה באותה מכללה.
בברכה,
לנקרי אילנה
מנהלת מחלקת בחינות
העתק :שולי אייל ,מנהל האגף להכשרה מקצועית
הנהלת מה"ט
מפקחי מה"ט
עובדי מחלקת בחינות
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