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 ח' אדר א תשע"ט 

 2019פברואר  13 

 
  עבודות/פרויקט גמר הוראות משלימות לתהליך ההיבחנות

             
 :בהתאם להנחיות של אגף הבחינות, בית ספר  הזנת דרישה לשיבוץ בוחן

ס' נבחנים, ת"ז של יזין דרישה לשיבוץ בשילובית. הדרישה תכלול: מ

התלמידים הנבחנים, מגמה, התמחות, השיבוץ חייב להתבצע ע"פ לוחות 

 .הזמנים שמתפרסם ע"י אגף הבחינות
 

 התלמידים המבקשים להגיש עבודת הבחינות:  בהתאם להנחיות אגף

גמר/פרויקט גמר במסגרת ההתמחות במגמה אותה הם לומדים לצורך 

, יגישו אותה בליווי מורה נולוגיתאו תעודת הסמכה טכ/תעודת הבגרות ו

  מתחום הדעת.-מקצועי
 

   :המרב"ד )מרכז בדיקה ארצי(, אשר אמון על תהליכי שיבוץ הבוחנים

העברת בחינות הבגרות, ישבץ בוחן לבית הספר, בהתאם  לחלופה שצוינה 

בדרישה, ובהתאם לתחום ההתמחות של הבוחן אשר על בסיסה אושר 

. בית הספר והבוחן, יקבלו באמצעות הדוא"ל במאגר המעריכים והבוחנים

 הודעה על השיבוץ.

 
 קביעת מועד בחינה 
 

בית הספר והבוחן, יתאמו ביניהם מועד/ים מתאימים לקיומה של הבחינה 

חובה על בית הספר )במקרים בהם נדרש יותר ממועד בחינה אחד(. ולאחר מכן 

 לדווח לפיקוח על מועד ההגנה שנקבע.
 

מערכת השילובית את המועד שנקבע לבחינה . על בית הספר בית הספר יזין ב

להעלות למערכת את ספר הפרויקט . בית ספר שלא יעלה את העבודה במועד 

בית ספר שלא , כמו כן שנקבע לכך, לא ישובץ עבורו בוחן על ידי המרב"ד

 בדק!יעבודתו לא תישלח את ספר הפרויקט במועד שנקבע, 
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  העתק מודפס וכרוך של ספר בית הספר מחויב, להעביר

לפני מועד שבועיים  מינימוםהפרויקט/עבודת הגמר, לבוחן שנקבע 

יתקיימו הגנות פרויקטים לפרויקטים שלא יגיעו לא  –ה הבהרההגנה. 

  לבוחנים בזמן.

          
 בדיקת העבודה והערכתה: 

לאחר העלאת העבודה למערכת השילובית, ולאחר שליחת ספר הפרויקט 

תן /עבודת הגמר מודפס, הבוחן יקרא את העבודה בעיון ויעריכה. הציון שיינ

על העבודה, יהווה חלק מהציון הסופי של התלמיד.  משקלו של ספר הפרויקט 

 בציון הסופי, נקבע על ידי מפמ"ר המקצוע, ועשוי להשתנות משאלון לשאלון.

 

  ,שיגיע לבתי מטעם הפיקוחיהיה נוכח גם מדריך יתכן ובמהלך הגנת הפרויקט ,
 ספר באופן מדגמי.

 
 
     הזנת ציון שנתי על ידי ביה"ס 

שעות לפני מועד הבחינה שנקבע, על בית הספר להזין עבור התלמידים ציון  24עד 

חשוב להבהיר, ללא הזנת הציון . מהציון הסופי 50%שנתי כנדרש, אשר יהווה 

השנתי במועד שנקבע לכך, לא יפתחו עבור הבוחן פרטי התלמידים הנבחנים 

 באפליקציה ולא תוכל להתקיים הבחינה.
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 ( 9588זנת הציון באמצעות האפליקציה )חלופה לטופס קיום הבחינה וה

 של התנאים הבאים: יתבצע בקיומם

o  מינימום(  מודפס וכרוךהנחיות הפיקוח ) ע"פהבוחן  יגיע לידיספר הפרויקט  

 תאריך ההגנה שנקבע. לפניימים  14

o מדריך בית בית הספר קבע מועד בחינה עם הבוחן, הזינו בשילובית ודיווח ל

 פיקוח.הספר מטעם ה

o  לפני מועד הבחינה שנקבע.שעות  24בית הספר הזין ציון שנתי כנדרש 

o שעות לפני קיומה של הבחינה. 48עד ועדכן ציון הבוחן העריך את ספר הפרויקט 

 

רק לאחר קיומם של תנאים אלו, כאמור, תיפתח עבור הבוחן באמצעות 

 להפגנתהאפליקציה האפשרות להזין את הציונים עבור התלמידים, בהתאם 

)הבחינה(. הזנת הציונים יכולותיהם וידיעותיהם במסגרת ההגנה על הפרויקט 

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.

 
 

 
 בברכה,                                      

 
 שי סעדון 

 
 מפמ"ר מגמות ניהול עסקי 

 והנדסת תעשייה וניהול 
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