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 2023ינואר  01ראשון  יום ,ח' טבת תשפ"ג                                                                                            לכבוד

 יסודי-ת ביה"ס על/למנה
 רכז/ת הבגרויות

 רכז/ת עבודות הגמר
 

 

 

 שלום רב,

 

 בשנת תשפ"ג להערכה עבודות גמרהגשת הנדון: 
 

  .עבודות הגמר מוגשות להערכה באמצעות השילובית )מרב"ד( החל משנת הלימודים תשפ"ב,

ות הגמר עם סיום עבוד בנוגע לתהליך ההגשה וההערכה של במסמך זה מובאות הנחיות מעודכנות

חקר לאישור. הגשת הצעות תמשיך להתבצע  הצעותמתייחס להגשת אינו כתיבתן. מסמך זה 

 , כפי שהיה עד כה. מערכת הגשת ההצעות המקוונתבאמצעות 
 

חינוך ההתיישבותי, תוגשנה עפ"י תי ספר המשוייכים ל, למעט בתמחוזועבודות הגמר בכלל ה

 ות:ההנחיות הבא
 

 להגשת עבודת הגמר בשילובית תנאי סף

 .ניתן להגיש עבודת גמר בתנאי שהצעת החקר אושרה בשנה הקודמת להגשת העבודה 

 1עבודה שהוגשה תשלח לבדיקה בתנאי שדווח ציון מגן במנבסנ"ט . 

 

 :מועד הגשה

  :2023בינואר  31ט' בשבט תשפ"ג, מועד אחרון להגשת עבודות הגמר הינו. 

 בלבד.  הבאתוגשנה באמצעות הטופס  במועד ההגשהת הארכה ובקש 
 

 

 לוביתהגשת העבודה בשישלבי 

 לאחר שהתלמיד סיים את כתיבת העבודה, על בית הספר להקים  :מעריך() דרישה לשיבוץ בוחן .1

לצורך כך על בית הספר לוודא את סמל השאלון לעבודת גמר  .דרישה בשילובית לצורך שיבוץ בוחן

 בחינות(.ה המפורסמת באגף בחוברת השאלוניםו בתחום הדעת )רא

 .(הסבר בקישור זה) העבודה היא צמודה או אינה צמודה יש לסמן במקום המיועד לכך אם

  

 שני, יש לצרף את (צמודה/לא צמודהבמערכת ) הסימון במקום המתאים לכך : לאחרצירוף מסמכים .2

 :pdfבפורמט  מסמכים הבאיםה

 

כקובץ שניהם מאוגדים  –שאושרה  ההצעהקובץ של עבודה התלמיד.ה יחד עם נספח של נוסח  .א

 "קבצי הפרויקט"לתיבה בה כתוב קובץ זה יש להעלות  .pdfבפורמט  אחד

                                                        
מהציון הסופי. במקרה של  30% הינו ה וערך הציון/, ציון המגן הינו ציון המנחה שליווה את התלמידבלתי צמודהבמקרה של עבודה  1

 מהציון הסופי.  50%וערך הציון המשוקלל הוא  (60%( ומציון המנחה )40%ן שנתי ), ציון המגן מורכב מציוצמודהעבודה 

http://www.gov.il/
mailto:high-school@education.gov.il
https://pop.education.gov.il/final-projects/submission-proposals/
https://pop.education.gov.il/final-projects/submission-proposals/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYmo5RRYDvz8m7dAI1jSF2jLJtNVUYPBJJ1LNBhSVjRkjPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYmo5RRYDvz8m7dAI1jSF2jLJtNVUYPBJJ1LNBhSVjRkjPg/viewform
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/Questionnaires-file.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/matriculation-certificate/Pages/Questionnaires-file.aspx
https://pop.education.gov.il/final-projects/final-work/
https://pop.education.gov.il/final-projects/final-work/


  מדינת ישראלמדינת ישראל

    משרד החינוך משרד החינוך   

  המינהל הפדגוגיהמינהל הפדגוגי

  יסודייסודי--אגף א' חינוך עלאגף א' חינוך על
 
 

  073-3931813/4טלפון  91911ירושלים  292ת.ד.  |  חינוך על יסודי אגף א'
 www.gov.ilכתובת אתר "שער הממשלה" 

school@education.gov.il-high 
   

 
 

ניתן להוריד אישור זה . ההצעה המאושרתעבודות הגמר על אישור סופי של הפיקוח על  .ב

בלבד, בסיוע בעל/ת ההרשאה למערכת בביה"ס )רכז.ת בגרויות/ רכז.ת  ממערכת ההצעות

הצעת להעלות לתיבת בה כתוב: "את אישור הפיקוח על עבודות גמר יש  .עבודות הגמר(

  ".הפרויקט

 אין להעלות לשילובית את הערכת המנחה. לתשומת הלב:

 

 : לאחר הגשת המסמכים כנדרש, ישובץ לתלמיד בוחן לצורך הערכת העבודה בוחןשיבוץ  .3

 הבוחן יקבל את פרטי המוסד )פר והבוחן יקבלו את פרטי השיבוץ ובחינת התלמיד. בית הס

 (.הספר יקבל את פרטי הבוחן , וביתוהתלמיד

 

לצורך  ספרי יקשר בין הבוחן לתלמיד-הרכז הבית, מעריך: לאחר ששובץ לתלמיד זימון בחינה .4

 לשיחת הגנה. תיאום מועד 

 .על בית הספר להזין את מועד הבחינה שנקבע במערכת השילובית במקום המיועד לכך

 

 הבגרויות להזין במנב"סנט ת/על רכזלאחר שנקבע במערכת מועד לבחינה,  דיווח ציון הגשה:  .5

 שעות לפני מועד הבחינה. 24, עד ה/או בתוכנות ההשלמה את ציון ההגשה של התלמיד
 

 הבגרויות להזין ציון הגשה אחד אשר כולל את ציונו ת/: על רכזעבודה צמודה - ציון הגשה 

 לבית הספר ואת הציון השנתי של התלמיד במקצוע, בהתאם  דיווחשל המנחה, כפי ש

 . ת/לדיווח המורה המלמד

 60%משקל ציונו של המנחה מציון ההגשה: 

 40%משקל ציונו השנתי של התלמיד מציון ההגשה: 

 ציון ההגשה שלו, שאותו ידרש  ,82וציונו השנתי הוא  90לדוגמא: תלמיד שציון המנחה הוא 

 במנב"סנט או בתוכנות ההשלמה יהיה כדלקמן: רכז הבגרויות להזין

 0.4*0.6+82*90=  86.8=  87ההגשה = ציון 

  עבודה שאינה צמודה -ציון הגשה: 

 לבית הספר.המנחה ווח ייש להזין במנב"סנט או בתוכנות ההשלמה את ציון המנחה, כפי שד
 

גש הבוחן עם התלמיד במועד שנקבע לכך, ייפ עם המעריך(: )מפגש כותב העבודה הגנה על העבודה .6

זהה לאחר שקרא את העבודה. על התלמיד להזדהות עם תעודה מ פנים אל פנים אובאמצעות זום 

הציון באמצעות האפליקציה בהתאם  בתום הבחינה יזין הבוחן את רשמית בתחילת הבחינה.

הסופי  הציוןדוח הערכה ישלח לביה"ס עם פירוט המלל וציון המעריך.  למחוון, כולל מלל חופשי.

 .המשוקלל )מגן + הערכה( יישלח רק בסיום מועד קיץ עם שאר הבגרויות
 

ער על הערכת התלמיד במעמד רניתן לע לאניתן להגיש ערעור על החלק הכתוב בלבד. : ערעורים .7

 פה )שיחת ההגנה(. דרך הגשת הערעור תפורסם בהמשך.-עלהשיחה ב
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 בברכה, 

 

 צוות הפיקוח על עבודות הגמר וצוות המרב"ד 
 

 

 

 

 

 

 העתקים: 

 משרה"ח ד"ר קרן רז נצר, מ"מ מנהלת אגף א' חינוך על יסודי, המנהל הפדגוגי,

 דויד גל, מנהל אגף הבחינות, המנהל הפדגוגי, משרה"חמר 

 מר יהונתן גזלה, מנהל מדור הערכה ומדידה, מרב"ד

 מיכל רלוי

 לופית(ממונה )עבודות גמר והערכה ח

 יסודי(-אגף א' )חינוך על -המינהל הפדגוגי 

 משרד החינוך

050-7635411 | 073-3931522   
 

 michalre@education.gov.il    
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