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הנדון :שקלול מחודש של עבודת הגמר  -הנחיות לרישום ולהגשת עבודות גמר  -שנת הלימודים תשע"ז ()2017
בהמשך להודעתנו על השקלול המחודש לעבודת הגמר ,אנו מביאים בזאת הנחיות הדיווח אשר יחולו על עבודות
שמוגשות החל משנה"ל תשע"ז.
במסגרת תכנית הלמידה המשמעותית ,מקבלת הערכת עבודת הגמר משנה תוקף בהיבט התהליך אותו עובר התלמיד.
מתוך התפיסה כי בכתיבת עבודת גמר עובר התלמיד תהליך משמעותי של למידה אנו מבקשים להעריך תהליך זה
ומעדכנים את אופן הערכת עבודת הגמר .להלן מובא בזאת עדכון להערכת עבודת גמר.
הגדרתה ומעמדה של עבודת הגמר הצמודה
ע"ג צמודה היא עבודת בהיקף  5יח"ל בתחום דעת אותו לומד התלמיד במסגרת קבוצת לימוד בביה"ס ,מגיע לכל
השיעורים ועומד בכל דרישות המקצוע הנלמד ובנוסף לכך בוחר התלמיד לחקור בעצמו ,בליווי מנחה ,סוגיה
הקרובה לליבו בתחום .עבודת הגמר אותה יכתוב התלמיד הינה עבודה בהיקף של  5יח"ל והיא מחליפה היבחנות
חיצונית במקצוע בתחום הדעת.
לא קיים הבדל בין עבודת גמר צמודה במקצוע חובה לעבודת גמר צמודה במקצוע בחירה.
שקלול הציון בעבודת גמר צמודה:
 20% ציון שנתי הניתן ע"י ביה"ס
 30% ציון הניתן ע"י מנחה העבודה
 50% ציון הניתן ע"י מעריך העבודה

הגדרתה ומעמדה של עבודת הגמר שאיננה צמודה
עבודת גמר שאינה צמודה ,היא עבודת גמר בהיקף של  5יח"ל בתחום דעת אותו לא לומד התלמיד במסגרת קבוצת
לימוד בביה"ס או בתחום דעת אותו לומד התלמיד בבית הספר והוא מעוניין להוסיף בו  5יחידות נוספות באמצעות
הכנת עבודת גמר.
לא קיים הבדל בין עבודת גמר במקצוע חובה לעבודת גמר במקצוע בחירה.
שקלול הציון בעבודת גמר שאינה צמודה:
 30% ציון הניתן ע"י מנחה העבודה
 70% ציון הניתן ע"י מעריך העבודה
בתעודת הבגרות יירשם :עבודת גמר ,מקצוע העבודה ,מספר יח"ל והציון לצדו.
לדוגמה :עבודת גמר ,ביולוגיה  5יח"ל וציון.
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אופן דיווח הציונים בשקלול החדש:
בהתאם לשינוי בשקלול עבודת הגמר ומתן מקום להערכת המנחה הן בעבודה צמודה והן בעבודה שאינה צמודה,
שימו לב להנחיות הבאות:
יש למלא את הפרטים הנחוצים בתדפיס "דף פרטי העבודה" ,המודפס מתוך "מערכת עבודות הגמר":
א .בעבודה צמודה:
את הציון השנתי ואת ציון המנחה יש לדווח ע"ג טופס "פרטי בקשה להגשת עבודת גמר" (טופס מעודכן
במערכת הצעות לעבודות גמר) סעיף  9ולצרפו לעבודה בעת ההגשה .עליכם להקפיד לדווח על הציון השנתי
ועל ציון המנחה ,על מנת שלא לעכב את העברת העבודה להערכה.
ב .בעבודה שאינה צמודה:
את ציון המנחה יש לדווח ע"ג טופס "פרטי בקשה להגשת עבודת גמר" (טופס מעודכן במערכת הצעות
לעבודות גמר) סעיף  9ולצרפו לעבודה בעת ההגשה .עליכם להקפיד לדווח על ציון המנחה ,על מנת שלא לעכב
את העברת העבודה להערכה.
בית ספר שכבר שלח את העבודה בשנה זו (תשע"ז) ללא ציון המנחה – ישלח מכתב עם ציון המנחה.
מסמכים נלווים לעבודת הגמר המוגשת להערכה:
לעבודה המוגשת להערכה יצורפו המסמכים הבאים:


תדפיס דף "פרטי העבודה"
בדף יהיו מצוינים פרטי הבקשה להגשת עבודת הגמר ,אישור ההצעה ופרטי ההנחיה.
פרטי העבודה המודפסים בדף זה יהיו מדויקים וזהים לאלו המופעים בגוף העבודה .בדף זה ,יש להקפיד ולמלא
(בסעיף  )9את פרטי העבודה ומעמדה (פרטים שיש למלא בכיתה י"ב).



חוות דעת המנחה
בציון המנחה ,תהיה התייחסות אל תהליך העבודה שעבר התלמיד בהכנתה ולכל אורך התהליך העבודה .מחוון
למנחה ניתן למצוא באתר הפיקוח על עבודות הגמר .את ציון המנחה יש להגיש כאמור לעיל.

מכתב של מנהל בית-הספר

במכתב יצוין שהעבודה מקורית והוכנה ע"י התלמיד וכן ,שנבדקה על-ידו ונמצאה ראויה להגשה.


טופס תשלום למנחה
טופס תשלום חתום ומגובה במסמכים הנדרשים יש להעביר לגב' מרים ראובני ,מרכזת תשלומי מנחים
באגף א' לחינוך על-יסודי ,רח' דבורה הנביאה ( 2בניין לב – רם) ,ירושלים.
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ביטול הגשת עבודת גמר שאושרה
הודעה על ביטול הגשתה של עבודת-גמר ,יש להעביר בכתב על ידי מנהל ביה"ס אל גב' שוש סעדון.
במקרה כזה אנו ממליצים לבתי הספר לוודא כי הרכב בחינותיו של התלמיד תקין (גם אחרי הביטול) ,וכי לא תמנע
זכאותו לתעודת בגרות.
ברצוננו להבהיר כי לאחר ביטול הגשת העבודה ,הביטול הינו מוחלט ,התלמיד אינו יכול לחזור בו.
בירורים
לשאלות על תהליך העבודה והכנתה ניתן לפנות לגב' שפרה סטרוסקי ,מנהלת גף עבודות גמר והערכה חלופית ,באגף
לחינוך על יסודי עבודות הגמר ולד"ר מרים וייטמן ,מדריכה ארצית בתחום עבודות הגמר (טל',)02-5603332 :
ולבירורים בנושאי תהליך ההערכה והרישום בתעודת הבגרות יש לפנות אל גב' שוש סעדון (טל'.)02-5602529 :
ערעורים
ערעורים על ציון הערכת עבודת גמר יש להגיש עד  30יום מיום קבלת הציון .הנימוקים לערעור יוגשו בכתב ,ע"י
בית-הספר ,לאגף בכיר בחינות .הבקשה תכלול מכתב מלווה של מנהל ביה"ס בצירוף העבודה המקורית (שהוגשה
להערכה הראשונה) .את הערעורים יש להגיש ,לגב' שוש סעדון (לפי הכתובת שלעיל).

בהצלחה !

דויד גל

שפרה סטרוסקי

מנהל אגף א' בחינות

ממונה תחום עבודות הגמר
אגף א' לחינוך על יסודי

העתק:
הגב' דסי בארי ,מנהלת האגף א' לחינוך על-יסודי.
ד"ר משה וינשטוק ,יו"ר המזה"פ ומנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי.
ד"ר מרים וייטמן ,מדריכה ארצית עבודות גמר ,אגף א' לחינוך על -יסודי.
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