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 פ"ל תש"ד לשנה.מ.היערכות לביצוע פרוייקט ל:הנדון 

מדי .ד שקרם עור וגידים במהלך חמש השנים האחרונות מצוי בבחינה ובהערכה מתמדת"פרויקט למ

שנה בתום בחינת פרוייקטי הגמר ולאחר עיון במשוב הבוחנים מבצע הפיקוח הערכת מצב שבה נבחנת 

 .ד בתחילת הפרויקט ובמהלכו.מ.מידת מימוש היעדים והמטרות שהוגדרו לפרוייקט  ל

 :במסמך זה יפורטו ההנחיות העדכניות המחייבות את בתי הספר שבפרויקט

 

הם מחייבים .לב לשינויים משמעותיים שהוכנסו למחווןנא  לשים –ד.מ.מחוון חדש לל .1

 .תשומת לב מיוחדת של המורים המנחים בכיתות

שכוללות כעת קישור לבלוג שניהל התלמיד ,משקלן של קטגוריות המחוון שונה וכן חלק  מהדרישות

מענה בכתב לארבע שאלות ",טור דעה"כתיבת ",טד"ביצוע ,בשנות לימודיו הקודמות

התשובות תשובצנה לפי החלטתו של התלמיד ותסומנה .משמעותיות מתוך מאגר שאלות

שאלות אוריניות יסודיות  מתוך 3כמוכן יענה הנבחן בעת ההגנה על הפרוייקט על ,בירוק

 .השאלות מופיעות אף הן במאגר השאלות.הזירות

 

 .פ"ל תש"לשנה מחוון מעודכן ●

 

שהנבחן מחוייב לענות בעבודתו בכתב  מאגר שאלות משמעותיות מכל זירה ●

 .בירוקבארבע מהשאלות ולסמנן 

 

פ בשלב ההגנה על "שהנבחן יענה ענה עליהן בע מאגר שאלות אורינויות יסוד ●

 .הפרוייקט
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המתודולוגיה כוללת הסברים .ד פורסמה במודל"מתודולוגיה לפרויקט למ-מתודולוגיה .2

המתודולוגיה  מבהירה .והנחיות מפורטות להבנה ולביצוע כל אחד מהפרמטרים במחוון

למורים ולתלמידים את הרציונל שבבסיס הפרויקט וכוללת דוגמאות למענה על כל אחד מפרקי 

 .העבודה

 https://www.ranimedia.co.il:ד היכנסו לקישור הבא"למתודולוגיית למ

 

 

שניהם יתמכו .איספאהן בהלול'איל זנדברג והגב'ד יהיו השנה הדר"מטמיעי למ–הטמעה  .3

יקבל כל בית ספר  עם תחילת השנה.בתהליך הפרויקט באמצעות מפגשים פיזיים או מקוונים

 .את שם המטמיע המשובץ בעבורו

 

 :להלן פרטי ההתקשורת עם המטמיעים 

 

 052-2227055–ר איל זנדברג "ד

eyalzand@gmail.com 

 

 050-9626584–איספאהן בהלול 'הגב

ASFAHANSTUDY@gmail.com 

 

 

. 

ימי .בתיכון יגאל אלון שבראשון לציון לדצמבר25-יתקיים השנה בתאריך ה–ד"יום עיון למ .4

ד הן מצד צוות "העיון מהווים נקודת מפגש לעדכונים ולדיון באתגרים שמזמן פרויקט למ

קריטית להנחיית נוכחות מורי המסלול בימים אלו .הפיקוח והן מצד צוותי ההוראה בשטח

פרטים מדויקים .הפרויקטים ולפיכך  נוכחות כל מנחי הפרויקט בבתי הספר הכרחית ביום זה

אנא שריינו ביומנכם את .לגבי לוח הזמנים של יום העיון  יישלחו בקרוב למועד המפגש

 .התאריך

 

 בתחילת ספטמבר ישלחו לבתי הספר המשתתפים בפרויקט משובי בוחני–משוב בוחנים  .5

משוב הבוחנים מרכז בתוכו את (.נבחני השנה שעברה)ט "ד לשנת תשע"פרויקט למ

ד "ההתרשמות הכוללת של הבוחן מתהליכי הביצוע והלמידה שנעשו במסגרת פרויקט למ

אנא ,משוב הבוחנים מהווה כלי ללמידה ושיפור בעבור צוותי ההוראה.בבית הספר בו בחן

 .את הטעון תיקוןהתייחסו אל המשוב בכובד ראש ושפרו 
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 ,בברכת שנה פוריה

 

 יוסי בר דוד                                                              חנית גרטמן                

 מנהל תחום דעת טכנולוגיות תקשורת                     מדריכה מחוזית ומרכזת הפרוייקט


