מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות

לכבוד:
מנהל/ת בית הספר העל יסודי

ירושלים ,כ' בחשוון תשע"ט
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סימוכין2000-1053-2018-0072217 :

שלום רב,
הנדון :הגשת עבודות גמר /פרויקט גמר בחינוך הטכנולוגי במקצוע ההתמחות במגמה טכנולוגית – נהלי עבודה
עבודות הגמר/פרויקט גמר בחינוך העל יסודי במקצוע ההתמחות במגמה טכנולוגית ,מגלמות בתוכן לרוב ,עבודה
דו שנתית במסגרתה התלמיד מתנסה בלמידת עומק של תחום ההתמחות אותו הוא מבקש לחקור.
מאחר ומדובר בציון בגרות לכל דבר ועניין ברמת 3יח"ל  5 /יח"ל ,קיים צורך בהסדרת תהליכי העבודה בכל
הקשור להגשת עבודות הגמר ,שיבוץ הבוחנים וקיום הבחינה בתום התהליך.
אי לכך ,החל משנה"ל תשע"ט ( ,)2019על בתי הספר לפעול על פי ההנחיות המובאות בחוזר זה.
לא ישובצו בוחנים ולא תתקבלנה עבודות שלא במסגרת תהליכי העבודה המצוינים ,כאמור ,בחוזר זה.
עבודות גמר בחינוך הטכנולוגי
 .1הגשת הצעה לעבודת גמר טכנולוגי/פרויקט גמר טכנולוגי
התלמידים המבקשים להגיש עבודת גמר במסגרת ההתמחות במגמה אותה הם לומדים לצורך תעודת הבגרות
ואו תעודת הסמכה טכנולוגית ,יגישו אותה בליווי מורה המקצוע .את ההצעות יאשר רכז המגמה בבית הספר
או כל גורם פדגוגי מוסמך מטעם המוסד (המאושר ע"י המפמ"ר) .ניתן להיוועץ במידת הצורך ,עם המפמ"ר
ומדריכי המגמה.
על פי שיקול דעתו של המפמ"ר תילקחנה הצעות או מדגם הצעות לבדיקה ועיון.
 .2דרישה לשיבוץ בוחן
בשנה"ל בה מבקש התלמיד להגיש את עבודת הגמר ולהיבחן עליה ,נדרש בית הספר להזין באמצעות מערכת
השילובית ,דרישה לשיבוץ בוחן.
את הדרישה יש להזין עד ה .1/12 -בדרישה יש לציין את הפרטים הבאים:
 פרטי התלמידים.
 סמל המגמה המאושרת למוסד.
 ההתמחות והחלופה בה עוסקת העבודה.
 .3שיבוץ הבוחנים
המרב"ד (מרכז בדיקה ארצי) ,אשר אמון על תהליכי הערכת בחינות הבגרות ,ישבץ בוחן לבית הספר ,בהתאם
לחלופה שצוינה בדרישה ,ובהתאם לתחום ההתמחות של הבוחן אשר על בסיסה אושר במאגר המעריכים
והבוחנים.
בית הספר והבוחן ,יקבלו באמצעות הדוא"ל הודעה על השיבוץ.
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 .4קביעת מועד בחינה
בית הספר והבוחן ,יתאמו ביניהם מועד/ים מתאימים לקיומה של הבחינה (במקרים בהם נדרש יותר ממועד
בחינה אחד) .בית הספר יזין במערכת השילובית את המועד שנקבע לבחינה .על בית הספר להעלות למערכת את
ספר הפרויקט עד לתאריך  ..30.3.2019בית ספר שלא יעלה את העבודה במועד שנקבע לכך ,לא ישובץ עבורו
בוחן על ידי המרב"ד
 .5בדיקת העבודה והערכתה
לאחר העלאת העבודה למערכת השילובית ,על הבוחן לקרוא את העבודה בעיון ולהעריכה .הציון שיינתן על
ספר הפרויקט יהווה חלק מהציון הסופי של התלמיד .משקלו של ספר הפרויקט בציון הסופי ,נקבע על ידי
מפמ"ר המקצוע ,ועשוי להשתנות משאלון לשאלון.
 .6הזנת ציון שנתי על ידי ביה"ס
 24שעות לפני מועד הבחינה שנקבע ,על בית הספר להזין עבור התלמידים ציון שנתי כנדרש ,אשר יהווה 50%
מהציון הסופי .חשוב להבהיר ,ללא הזנת הציון השנתי במועד שנקבע לכך ,לא יפתחו עבור הבוחן פרטי
התלמידים הנבחנים באפליקציה ולא תוכל להתקיים הבחינה.
 .7קיום הבחינה והזנת הציון באמצעות האפליקציה (חלופה לטופס  )9588יתבצע בקיומם של התנאים הבאים:
 בית הספר העלה את ספר הפרויקט במועד הנדרש
 בית הספר קבע מועד בחינה עם הבוחן והזינו בשילובית
 בית הספר הזין ציון שנתי כנדרש  24שעות לפני מועד הבחינה שנקבע
 הבוחן העריך את ספר הפרויקט עד  48שעות לפני קיומה של הבחינה
רק לאחר קיומם של תנאים אלו ,כאמור ,תיפתח עבור הבוחן באמצעות האפליקציה האפשרות להזין את
הציונים עבור התלמידים ,בהתאם להפגנת יכולותיהם וידיעותיהם במסגרת ההגנה על הפרויקט (הבחינה).
הזנת הציונים תתבצע בהתאם לחוקי המענה שיקבעו על ידי המפמ"ר בכל שאלון ושאלון.
משקלו של ציון הבחינה מתוך הציון הסופי ,יקבע על ידי מפמ"ר המקצוע.
אנו מקוים כי שינוי התהליך והסדרתו ,יסייעו לבתי הספר ויפשטו את עבודתם ,אך בעיקר ,אנו מקוים כי שינוי זה,
יזכה את התלמידים הנבחנים אשר עמלו על עבודת הגמר ,תנאי היבחנות שווים ואחידים ככל הניתן.
בהמשך נעלה לאתר האגף קישור לסרטון  /חוברת הדרכה קצרה אודות השימוש במערכת השילובית בכל הקשור
להגשת עבודות הגמר.

מצ"ב תרשים זרימה
בכבוד רב,

העתק :מר שמואל אבואב ,מנכ"ל המשרד
ד"ר עופר רימון ,סמנכ"ל ומנהל מינהל מדע וטכנולוגיה
ד"ר שוש נחום ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
עו"ד אילת מלקמן ,היועצת המשפטית
ד"ר אהרון שחר ,מנהל אגף טכנולוגיה
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' חינוך על יסודי
מפמ"רים בחינוך הטכנולוגי

דויד גל
מנהל אגף בכיר בחינות
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בית ספר מזין דרישה לשיבוץ בוחן בשילובית.

עד 1.12

הדרישה תכלול :מס' נבחנים ,ת"ז של התלמידים
הנבחנים ,מגמה ,התמחות ,חלופה.

"דרישה ממתינה
לשיבוץ"

מוסד מצרף ספר פרוייקט
באמצעות השילובית

עד 30.3

שיבוץ בוחנים ע"י המרב"ד

עד 30.4

בוחן מקבל הודעת דוא"ל על שיבוץ.
ההודעה כוללת:
 .1פירוט התלמידים
 .2קישור לעבודות התלמידים

הערכת העבודה על ידי הבוחן
תוך ציוןהערות לאורך העבודה
במקומות המיועדים לכך ,עד
 48שעות לפני קיום הבחינה.

אישור מפמ"ר לשיבוץ

בית הספר מקבל הודעה עם פרטי
הבוחן ששובץ

"שובץ ממתין לקביעת
תאריך לבחינה

תיאום וקביעת מועד בחינה
הזנת מועד הבחינה שנקבע ,על ידי ביה"ס
במערכת השילובית

בדיקת העבודה על ידי הבוחן והערכתה
בוחן מקבל התראה סמוך למועד
הבחינה ,במידה וטרם העריך
את העבודה כנדרש

פתיחת האפליקציה לבוחן עם
פרטי הבחינה ,רק לאחר הזנת
הציון השנתי ,כנדרש

הבוחן יבדוק את ספר הפרויקט ויעריך הערכה מילולית
ומספרית עד  48שעות לפני קיום מועד הבחינה.
לאחר מועד זה ,לא תתאפשר פתיחת העבודה במערכת
והערכתה ,ועל הבוחן יהיה לתאם מועד חדש.

בחינה :
בוחן מקיים בחינה
ומזין ציונים לתלמיד – בהתאם לחוקי

בית הספר מדווח במנבס"נט ציון
שנתי  24שעות לפני קיום מועד
הבחינה

בית הספר מקבל התראה לדיווח ציון
שנתי  24שעות לפני קיום הבחינה,
במידה ולא דיווח

המענה  40%מהציון הסופי
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