
 

 

 

 

 

 

 

 בדרך,ולכל השותפים  ,גמרהלרכזי עבודות למנהלי בית הספר התיכוניים, 

 שלום רב,

 מעורר החוקר התלמיד ,גמר עבודתהנעשית באמצעות כתיבת  משמעותיתה בלמידה

 האישי לעולמו הרלוונטי משמעותי ידע ויוצר, מידע מעבד, מידע מקורות מאתר, שאלות
מעבודות המתבצעות  -העבודות מתבצעות באמצעי חקר מגוונים . 21-ה במאה ולחיים

במעבדה ועבודות הנכתבות בספריה עד עבודות המתבצעות באמצעות שאלונים, תצפיות, 

 מגוונים בתחומים נכתבות הגמר עבודותראיונות, מעקב אחר נתונים ממוחשבים, ועוד ועוד. 
 מדעי עד הארץ כדור ממדעי, אזרחות ועד ך"מתנ, פילוסופיה ועד מפיזיקה – ומרתקים

 .ועוד ועוד ועוד, המחשב

עברית, אנגלית, צרפתית, ערבית, רוסית  – עבודות הגמר בתחומי השפהקידמנו השנה את 

באיטלקית, גם ת כתיבת עבודות גמר יומתוכננת פתיחת אפשרושנה הבאה ב. ויידיש

  .ואמהרית , גרמניתספרדית

בתחומי דעת אלו, כמו גם בתחומי הדעת האחרים, תוכלו הנחיות לכתיבת עבודות גמר 
 אתר עבודות הגמרלמצוא ב

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/avodotgemer 

 קישור לברושור עבודות גמר

  קישור לחוברת מידע

 

 

 

 

פתחנו השנה בנוסף לעבודות הגמר בתחומי הדעת השונים, 

 אופי, בנושאים בהם עבודות גמר בינתחומיותאפשרות כתיבת 

 וב יש אלא ,מסויים קוהרנטי דעת לתחום שייך אינו המחקר שפת

 גמר בינתחומית קובץ נהלי עבודת  בינתחומיות.  של מידה

תשע"ח עבודות גמר

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 יסודי-אגף א' חינוך על

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/avodotgemer
https://drive.google.com/file/d/1SInTCmEyp2ADDKyQpaclxC0lGJlLXfUD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MM4h950K1yAaMkm7ZBoZN085ep4XKoOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U3-mXINuH99V_UDn8-IQBWvFii6QnNFa/view?usp=sharing


 

 לבתי המגיעים המחוזיים המדריכים י"ע נעשה הגמר עבודות מינוף בהליך מבוטל לא חלק

 בנושא ומקדם מעמיק שיח הגמר עבודות ורכזי הספר בתי מנהלי עם ומקיימים הספר

טעימות  .והפדגוגיים החינוכיים ויעדיו הספר בית לצרכי בהתאם הגמר עבודות הטמעת

 של מדריכי עבודות הגמר תוכלו לקרוא בהמשך אגרת מידע זו. מעשייתם המגוונת

  –תודות למדריכים המחוזיים 

 אלי זר, מדריך מחוזי דרום

 הלנה טננבאום, מדריכה מחוזית חיפה

 מעין ארד, מדריכה מחוזית ת"א ומרכז

 ענת ראובני, מדריכה מחוזית ירושלים

 עפר ניב, מדריך מחוזי צפון

 המגזר הערביאחמד עכריה, רפרנט 

  קישור לפרטי המדריכים המחוזיים

 

 

 

 

מקומן המשמעותי של מעבר לעשייה השוטפת בקידום התלמידים הכותבים עבודות גמר, 

ערבי סיום כתיבת ב שונים גםבבתי ספר עבודות הגמר בבתי הספר התיכוניים מתבטא 

ייחודיים וייעודיים שמקיימים בתי ספר  סיוריםהמתקיימים בבתי ספר שונים,  עבודות גמר

תחרויות הגשת התלמידים ל ,כתות שלמות הכותבות עבודות גמרלכותבי עבודות הגמר, 

השתתפות נציגי בתי הספר בטקסי מתן פרסים המיועדות לכותבי עבודות גמר, פרסים 

ועוד. באיגרת מידע שלפניכם תוכלו לקרוא על עשייה משמעותית זו ם תחרויות אלו, מטע

 .יים לקידום עבודות הגמרבבתי הספר, ולקבל רעיונות מעש

  

 באוניברסיטאת תל אביב  –סיור תלמידי בי"ס עירוני ע"ש משה שרת נתניה 

https://drive.google.com/open?id=1dwWAzYbDq1MX3o19So9Tr0Hf35qowbOr


 השונים,  בתי הספרטעימה קטנה על הנעשה ב

 :בקישורים המצורפיםתוכלו לקרוא 

י"א במסלול עבודות גמר  -תלמידים בכיתות י' – "עבודות גמר בלילה לבן" 

 בתיכון ע"ש משה שרת בנתניה. 

 

 .לתלמידים במסלול עבודות הגמר סיור לאוניברסיטת תל אביב 

 

אולפנת נווה ב :על העשייה בנושא עבודות הגמרובודות גמר באולפנת נווה חנה עערב  

תנ"ך, ביולוגיה,  –עבודות גמר בתחומים שונים  12חנה באלון שבות נכתבו השנה 

מדעי החברה, היסטוריה וספרות. בנוסף לעבודות הגמר עצמן, עיצבה כל תלמידה 

כרזה מדעית שבה הציגה באופן חזותי את העבודה. סיום הכתיבה ובניית הכרזות 

ליו הוזמנו המשפחות, אישי חינוך, צוות בית ן בערב עבודות גמר איהמדעיות צוי

כותבות עבודות הגמר הציגה בהרצאה  12-הספר ותלמידות בית הספר. כל אחת מ

 קצרה את הנושא שחקרה ואת ממצאיה העיקריים. 
 

 .הקליקו כאן לצפייה בכרזות המדעיות תשע"ח

 . הקליקו כאן זלצפייה בכרזות המדעיות תשע"

 תיכון עודד בקדימה  – "כשאדריכלות ועבודות גמר נפגשות" 

 

 .בעיר אילת במדעים סיכום עבודות גמר  חוברת 

 

 

 מדריכים מספרים : –זרקור מהשטח 

 מחוז תל אביב – מחוז חיפה  – מחוז דרום - מחוז מנח"י ירושלים

 

 עבודות גמר תצפיות בטבע

  סרטון על עבודות הגמר בנושא תצפיות טבע רף ומצ

 אל תחמיצו !!! 

https://youtu.be/WasBBX2siHM 

  

https://drive.google.com/file/d/1i1gc5pQobL5JlOZ68hNFltkc7mgfYfEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vv6XOMtiMBYc_mmWv5jKPd76fWIJrIBO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/182N-J_7X1vo18TSRhf2ofAl1JFYEmbli/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/182N-J_7X1vo18TSRhf2ofAl1JFYEmbli/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2_93VOuqFs9MZxdyHrkmfCsO8lLP8L7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2_93VOuqFs9MZxdyHrkmfCsO8lLP8L7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x0eAG-KZ3i_HKc7gHjimPLbDZcXTIgCs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x0eAG-KZ3i_HKc7gHjimPLbDZcXTIgCs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1nFjCl4mCHbyOp2LgEQKnJQzaV5MdxFH1
https://drive.google.com/file/d/1xK3f8NCV7AP_KNrD7ERIoCrXmeM5QR2O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YVR_-k_vwf2ZaYxgoXzVTVWsrpE9C1Qk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YVR_-k_vwf2ZaYxgoXzVTVWsrpE9C1Qk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1iMqJkgEgiXBTvAj50TFAgtEvTWodl6P8
https://drive.google.com/open?id=1iMqJkgEgiXBTvAj50TFAgtEvTWodl6P8
https://drive.google.com/file/d/1cih9MtA4fGl5GopawXxqJt832Bh2MwLC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cih9MtA4fGl5GopawXxqJt832Bh2MwLC/view?usp=sharing
https://youtu.be/WasBBX2siHM


 

אנא דאגו לכך שכל התלמידים יכתבו , רכזי עבודות הגמר

הצעה הצעות מתוקנות, ושלחו אותן במערכת המקוונת. 

שאינה מאושרת מונעת מן התלמיד כתיבת עבודת גמר 

גם בחופשה מצטיינת, ומונעת אף את קבלת העבודה עצמה. 

 .החינוך שבמשרד הגמר עבודות באגף יהיה מענה להצעות

את אנא סייעו לתלמידיכם לכתוב לאחר אישור ההצעות, 

דאגו לקשר עם  ,התלמידים עם בקשר היו. עבודות הגמר

המנחים, היו בקשר אתנו עם מתעוררות בעיות הדורשות את 

עקבו תדיר במערכת )גם בחופשה( אחר  תשומת לבנו,

והביאו את תלמידיכם למימוש הפוטנציאל  המשובים להצעות והעבירו אותם לתלמידים,

 .21-ותואם לדרכי הלמידה של המאה הלכתיבת מאמר מדעי ברמה גבוהה  הגלום בהם

שימו לב שגם עם אישור ההצעה, יש והמאשר המקצועי מוסיף במערכת הערות לשדרוג 

 העבודה. העבירו גם הערות אלו לתלמידיכם.

 

 

הרכזים החדשים ואולי גם הוותיקים,  .סרטון הסבר על המערכת המקוונתלמצורף קישור 

 ודאי ימצאו אותו מועיל ומקדם. מומלץ !

 יפורסם תאריך. המקוונת המערכת על מקוון שיעור יתקיים ט"תשע הלימודים שנת בתחילת

 .בהמשך

-13:00בשעות . 24.10.18מתוכנן ליום רביעי ט"ו חשון  כנס רכזי עבודות הגמר תשע"ט

 אנא שריינו את התאריך. - 16:00

מלאות, לאחר שנות עבודה מנהלת אגף שכר מנחים, יצאה לג מרים ראובני, - שכר מנחים

הליך העברת שכר תכולו נפרד ממנה באירוע מרגש.  אגף על יסודימסורה ויעילה מאד. 

את מלוא יקבלו  כל המנחיםביניים איטי יותר, עד למינוי מחליפה קבועה. בתקופת ה המנחים

 . קישור למכתב פרידה ממרים התשלום המגיע להם על עבודתם המסורה.

 

 

 למדריכים, הגמר עבודות לרכזילמנחים, למנהלים, למפמ"רים, למאשרים המקצועיים,  תודות

המאמינים בעבודת הגמר  - לכל השותפים לדרךולמתכנתי המערכת המקוונת, , המחוזיים

 כלמידה חדשנית ואיכותית

 ברכת קיץ נעים ובאיחולי הצלחה בכלב

 שפרה סטרוסקי                                                   ד"ר מרים וייטמן             

   ות גמרמדריכה ארצית לעבוד                          ממונה על תחום עבודות הגמר           

http://meyda.education.gov.il/files/minhelet/AvodotGemer/AvodotGemer.htm
https://drive.google.com/file/d/1xWdt0bQ6A_0FCjKOxY3ss_3lxJpZpyeh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xWdt0bQ6A_0FCjKOxY3ss_3lxJpZpyeh/view?usp=sharing

