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 2.7.17ח תמוז תשע"ז  

 

 גמר לעבודות היחידה – בינתחומית גמר לעבודת נוהל
 

כאשר תלמיד מבקש לכתוב עבודת גמר, בית ספר מגיש הצעת מחקר אל היחידה לעבודות גמר  .א

 באמצעות מערכת מקוונת. 

בית ספר המעוניין להגיש עבודה בינתחומית יפנה אל היחידה לעבודות גמר במכתב הסבר,  .ב

 ת ההצעה במערכת המקוונת.וישלח א

באמצעות המערכת המקוונת, או כאשר  בינתחומית גמר עבודת של מחקר הצעת תוגש כאשר .ג

שאופי שפת המחקר איננה שייכת לתחום דעת קוהרנטי המפמ"ר אליו מועברת הצעה יאמר 

תבחן היחידה לעבודות גמר את ההצעה בשיתוף עם , בינתחומיות מסויים אלא יש בה מידה של

בעלת פוטנציאל של עבודה ראויה החוקרת תחומית וכתראה את העבודה כבינפמ"ר, ובמידה והמ

, תעביר היחידה לעבודות הגמר את יחידות לימוד 5נושא מעמיק המתאים לעבודת גמר בהיקף 

 לאישור. ייחודיות תכניות מסלול לראש ההצעה

 אקדמי יועץ צורך ישתף יש ואם, ההצעה הבינתחומית על יעבור ייחודיות תכניות מסלול ראש .ד

 .הגמר עבודות למערך התאמתה את ויוודא, לנושא שימונה

 האגף הממונה על תחום עבודות הגמר, מנהלת עם בהתייעצות ייחודיות תכניות מסלול ראש .ה

 הסופי הציון יינתן בו לתחום הדעת בנוגע יכריעו -אגפים הרלוונטיים /האגף פדגוגי וראש לפיתוח

 .אגף הבחינות של מוכר מקצוע ולסמל העבודה של

אישור  תעביר היחידה לעבודות הגמר אל בית הספר אתלאחר אישור עקרוני של ההצעה  .ו

 אמצעות המערכת המקוונת., בההנחיות לתיקוני ההצעהאת ההצעה או 

אל היחידה לעבודות אם יתבקש התלמיד לבצע תיקונים בהצעה, תועבר ההצעה המתוקנת  .ז

 ותיבדק שוב באותה מתכונת. ,מערכת עבודות הגמרהגמר באמצעות 

 עבודת גמר בינתחומית תהיה עבודה שאיננה צמודה.  .ח

 שיבחן אקדמי ה/למעריך העבודה את ישלח ייחודיות תכניות מסלול ראש הגשת העבודה, לאחר .ט

  .את העבודה ויעריך

 

 

 ממונה תחום עבודות גמר והערכה חלופית –שפרה סטרוסקי 

 

 העתקים:

 מנהלת אגף א' לחינוך על יסודי - סי באריגב' ד

 יו"ר המזכירות הפדגוגי –ד"ר משה ויינשטוק 
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