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Announcement in English follows: 

 2017באוקטובר,  16

 

 

 אנגלית למועמדים לתכניות לחילופי סטודנטיםבשינוי בעריכת מבחני בקיאות הנדון: 

 

פי ולחילתוכניות גישו מועמדות לי, סטודנטים אשר תשע"ח של שנת הלימודים א׳סמסטר מהחל 
 באנגלית. Aptis מבחןבאמצעות  CEFR להציג הוכחת מיומנות בסולםסטודנטים ידרשו 

 :את כל תחומי השפה בודקובאינטרנט  מתבצעמועצה הבריטית ה של באנגלית Aptis מבחן
ן קטע שלב ביניתן לוא מודולרי, מבחן הודיבור וכתיבה. ה ,, קריאהשמעדקדוק, אוצר מילים, 

גם עבור ו קטעעבור כל  CEFR תהמועמד יקבל רמוימים,  3תוך במתקבלות התוצאות . קטעל
 .תמשולבה הרמה

 חילופילאנגלית עבור תוכניות במיומנות היכול לשמש כהוכחה לרמת ו, כל העולםבמוכר המבחן 
 .מטרות תעסוקהלובין מוסדות לימוד  ה, העברסטודנטים

  .תקפות למשך שנתייםהמבחן תוצאות . ₪ 200: המבחן עלות

 ל:הכנס אתם מוזמנים ל Aptis לקבלת מידע נוסף אודות

ehttps://www.britishcouncil.org/exam/aptis/tak  

אנגלית כניות תכהן, ראש -אילנה ספקטורהגב' עם יש ליצור קשר פגישה  תעילקבאו  לברורים
      ביחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל אביב ב:

espector@tauex.tau.ac.il 
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October 16, 2017 
 
 
 
 
 
Re: Change in testing for English proficiency for candidates for exchange programs 
 
 
Starting in the fall semester of the 2017-2018 academic year, students who are applying 
to exchange programs and are required to show proof of proficiency on the CEFR scale 
will now be tested using the Aptis English test. 
 
The British Council Aptis English test is delivered online and covers all language areas; 
grammar and vocabulary, listening, reading speaking and writing. The test is modular 
and any combination of sections can be taken. Results are returned quickly within 3 days 
and the candidate will receive a CEFR level for each language area and an overall 
combined level. 
 
The test is internationally recognized and can be used as evidence of English proficiency 
level for exchange programs, school transfers and employment purposes.  
 
COST: NIS 200 and the results are valid for two years. 
For more information about Aptis go to: https://www.britishcouncil.org/exam/aptis/take  
 

 
 

To make an appointment or for further inquiries, please contact Elana Spector-Cohen, 
Head of English programs in the Division of Foreign Languages at 
espector@tauex.tau.ac.il 

 


