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 משרד החינוך

 המינהל למדע ולטכנולוגיה

 הפיקוח על מגמת ניהול עסקי ומגמת הנדסת תעשייה וניהול

 

 

 ו"תשע תמוז ב"י 

 6182, יולי 81 

 

 ניהול עסקי והנדסת תעשייה וניהול אל רכזי ומורי 

 

 יח"ל 5גמר ברמת / עבודת הנחיות מיוחדות להכנת פרויקט : הנדון

יח"ל החל משנת  5חוזר זה בה להבהיר את הדרישות המחייבות לביצוע עבודת גמר ברמה של 

 הן : רישות הסףדהלימודים תשע"ז , 

יח"ל )ע"פ  5רק מורה מומחה להנחיית עבודת גמר ברמת   - מנחהמורה  מומחיות של  .8

יקט מורה המעוניין להנחות פרו הקריטריונים של הפיקוח( רשאי להנחות את התלמידים. 

על היותו "מורשה להנחיית  מראשיח"ל נדרש לקבל את אישור הפיקוח  5גמר ברמת 

 יח"ל". 5פרויקטים ברמת 

יח"ל נדרש  5מנחה פרויקט המעוניין להיכלל ברשימת "מורשה להנחיית פרויקטים ברמת 

 את  המסמכים הבאים : (של בית הספרהמקצועי למדריך ) להגיש לפיקוח 

 א. השלמת טופס הבקשה המצורף בנספח לחוזר זה

 ב. תעודת הוראה ורישיון הוראה במגמת ההוראה 

 /עבודות גמר פרויקטיםג. אישור בית הספר על הנחיית 

 /עבודות גמרפרויקטיםד. אישור השתלמות בהנחיית 

 ברמת יח"ל או 3הנחיית פרויקטים ברמת  שנתייםדרישת הסף לניסיון מקצועי היא לפחות ה. 

 .יח"ל 5

שבהם יהיה מנחה שלא אושר מראש  יח"ל 5ברמה של * לתשומת ליבכם הצעות פרויקטים 

 ע"י הפיקוח לא יתקבלו.
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במקצוע ההתמחות  עד סוף כיתה יא  )עד למועד זה התלמיד חייב ללמוד   - הישגי התלמידים .6

המשוקלל השנתי הממוצע במקצוע  וציונ –את כל הרקע התיאורטי הדרוש לכתיבת הפרויקט( 

במידה והעבודה מוגשת  כל אחד מהתלמידיםתקף על ומעלה, כלל זה  11ההתמחות יהיה 

 בזוגות.

את העבודה חייבים לבצע בארגון אמיתי תוך ליווי איש קשר  –ארגון בו יתבצע הפרויקט  .3

 מתחום החקר מתוך הארגון.

ואושרה  בזמן רק תלמיד אשר הצעה לעבודת גמר שלו הוגשה    - אישור הצעת עבודת חקר .4

 .ע"י הפיקוח יוכל לבצע את העבודה

  אחרי ביצוע  הסופי תיקון יש לקבל את אישורן הדורשותהצעות לתשומת ליבכם

 לדצמבר. 31ה  התיקונים הנדרשים לכל המאוחר עד

 

 

 בלימודים ובבחינות . הצלחהב

 

 בברכה,       

 שי סעדון

 מפמ"ר מגמות וממונה 

 ניהול עסקי והנדסת תעשייה וניהול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60-7517911פקס.   60-7517561מזכירה:    60-7517986  טל. 76676אביב -תל  ,2רח' השלושה 

www.education.gov.il/MadaTech/NihulIsky-  ניהולאתר מגמת 

 מגמתהנדסת תעשייה וניהולאתר  -lwww.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/TaasiaVenihuעסקי

http://www.education.gov.il/MadaTech/NihulIsky
http://www.education.gov.il/MadaTech/NihulIsky
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 יח"ל" 8הגשת בקשה להיכלל במאגר "מורשה להנחיית פרויקט ברמת 

 

 שם פרטי : _________________ , שם משפחה :__________________

 _______________________________________מועסק בבית הספר : 

 השכלה : ______________________________________________*

______________________________________________________ 

 _______________בעל תעודת הוראה במקצוע/ות : _______________*

______________________________________________________ 

 , שנות ותק בהוראה : ________מספר רישיון ההוראה : _____________

 _______________________________________מקצועות ההוראה : 

 מועד ההשתלמות האחרונה בכתיבת פרויקט גמר בהתמחות:___________

 יח"ל : _______ 3שנות וותק בהנחיית פרויקטים ברמת 

 יח"ל : _______ 5שנות וותק בהנחיית פרויקטים ברמת 

 המנחה  __________________________חתימת תאריך : __________

 

  רלוונטיותתעודות לבקשה  יש לצרף 

 


