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 א תשפ" – יח"ל 5 עבודות גמרלהגשת הצעות להנחיות 

 

מגמות ניהול עסקי, הנדסת תעשייה וניהול ומנהיגות ויזמות בסביבה  ל ותמתייחס הנחיות אלו 

 . סקיתהע

ת התשובות לבתי הספר  זר, בדיקתן והחודות גמרבלע  צעותההגשת התהליך   במטרה להקל על

 הופסקה שליחת ההצעות דרך מערכת מוקד מקצוע ושונה אופן שליחת ההצעות לאישור הפיקוח. 

,  גשת ההצעות לעבודות הגמרעל תהליך ה  לצורך הקלה ,בנושא לרכז את כל המידענועד  העדכון 

 .  ואישורןבדיקתן  

 15.11.20הוא  רלאישו ההצעותלהגשת  ועד אחרוןמהשנה בלבד,  •

 15.12.20הוא   מועד אחרון לסיום תהליך אישור הפיקוח השנה בלבד,  •

 :ןיתבצע כדלהל   ת ההצעותהגשתהליך  

", ע"פ ההנחיות לכתיבת "טופס הצעה לכתיבת ע"גגבי   "ג עלע הצעה לכרגיל התלמיד יכין  .1

 . של המגמה הרלוונטית  עבודת גמר

 חה.  על ידי המורה המנ כרגיל ההצעה תיבדק .2

על המנחה לרכז את כל ההצעות של התלמידים לאחר שההצעה תמצא נכונה ותקינה,  .3

 . טיתשל המגמה הרלוונ "ריכוז הצעותבקובץ "

 ן:ההצעות לעבודות הגמר כדלהל קובץ ריכוזלקישורים להנחיות ו

    ניהול עסקי התמחות במשאבי אנוש 3.1

    ניהול עסקי התמחות בשיווק וקידום מכירות  3.2

     הנדסת תעשייה וניהול התמחות בניהול הייצור 3.3

 מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית  3.4

לאישור   research.s100@gmail.com למייל יש לשלוח בלבד  "ריכוז ההצעות" הקובץ את  .4

 הגשת ההצעות תתבצע רק באופן זה ואין להעביר בדרך אחרת.  .הפיקוח

ר של  בודת הגמיצורף לע המורה המנחה  המאושר ע"י הפיקוח והחתום ע"יטופס ההצעה  .5

   .התלמיד

 

על  עדכון התהליך יקל על בתי הספר בהגשת ההצעות לעבודות הגמר ואנו בטוחים כי 

 בדיקתן. 

 בברכת הצלחה, 

 צוות הפיקוח 
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