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 מידעון עבודות גמר
  2022-2023 תשפ"ג

 גמר, מנחים ומעריכיםהי עבודות רכזעבור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הייתי לילד"

, כנפיים נותן

 משאיר אך

 ללמוד אותו

 בעצמו" לעוף

סמרק גבריאל גרסיה  
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 תוכן העניינים
  על הכותרת ו לחצ –לגישה מהירה 

 לחזרה לתוכן העניינים, ניתן ללחוץ על הכותרת בגוף המסמך 
 עמ' 

 חדשות ועדכונים תשפ"ג

 3 מונה על עבודות הגמרמדבר ה

 5 יקוח וההדרכה תשפ"גצוות הפ

 6 הדרכות ואירועים ארציים תשפ"ג –שמרו את המועד 

 7 השתלמויות תשפ"ג

 מידע כללי

 7 ?מהי עבודת הגמר

 7 ?ולהגיש את עבודת הגמר מי רשאי לכתוב

 8 מסלולי כתיבת עבודת גמר ומרכיבי ציון

 8 מרכיבי הציון הסופי

 8 רישום ציון עבודת גמר בתעודת הבגרות

 9 )בונוסים( מעמד העבודה ללימודי המשך

 9 שפת כתיבת עבודת גמר

 9 מסגרת כתיבת עבודת גמר

 10 בחירת תחום דעת

 10 האיתור מנח

 11 גיבוש הצעת המחקר

 12 הגשת הצעת מחקר לאישור באמצעות המערכת המקוונת

 12 בקשת הארכה להגשת הצעות/עבודות

 13 תהליך כתיבת עבודת גמר

 14 הגשת העבודות להערכה במערכת השילובית

 14 תהליך הערכת העבודה

 15  מתן ציון והליך ערעור

 16 קידום ופיתוח תחום עבודות גמר בבית הספר

 17 תחרויות ופרסים למגישי עבודות גמר

 נספחים

 18 הצעת מחקר לעבודת גמר -: דגם גנרי 1נספח 

 19 : דגם כללי למבנה עבודת גמר2ח נספ

 20 ומחוון גנרי להערכת לומד.ת מנחה: הנחיות כלליות ל3נספח 

 22 תעריפים והנחיות להגשת בקשת תשלום –: שכר מנחים 4נספח 

 24  להערכת עבודת הגמר והשיחה  מעריכים: הנחיות כלליות ל5 נספח
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 ממונה על עבודות הגמרהדבר 

 הזכר.י בתלמיד.ה שהיית בגילאי התיכון,

 חשב.י על הרגעים המשמעותיים ביותר שחווית,

 היית בתיכון היה בעל ערך? בו האם הזמן ש

 אם כן, מה איפשר זאת?

 שרים לך ללמוד כל דבר שאת.ה רוצה, מה היית בוחר.ת?לו היו מאפ

 האם היית מזהה את הקול הפנימי שהיה מאפשר לענות לשאלה כזו?

 

" מאירה נבו לקולות של תלמידים בבית הספר הקשבה –הילד ותכנון הלימודים ( "1020במחקרה של נבו )

את הקול הנעדר של התלמידים מתוך שפע המחקרים העוסקים בסוגיות שונות בחינוך ומתהליכים של 

לו יגיבוש ויישום רפורמות חינוכיות שונות. במסגרת המחקר נשאלו תלמידים ותלמידות בגילאים שונים "א

רחבות בהרבה מן , התשובות היו מגוונות ביותר. ?"בבית הספרדברים שמעניינים אותך היית רוצה ללמוד 

רכיבת אופניים, ריקוד, טיפול בחיות,  :, ביניהםיםנושאההיצע השכיח של מקצועות וכללו מגוון רחב של 

 אסטרונומיה, משחקי חשיבה, פוליטיקה, עיצוב אופנה, יפנית, מרוקאית,אקטואליה, מוסיקת ג'אז, תעופה, 

 .למשל( 35)ר' עמ' ועוד  פילוסופיה ועוד

עלינו להקשיב להם, כדי  כדי שנשמע את קולם של התלמידיםקולם של התלמידים מגוון וייחודי כמספרם. 

להקשיב להם עלינו לפנות לכך זמן, זמן לנוכחות, זמן ליצירת אמון, זמן לזיהוי הקול הפנימי, זמן לשאילת 

 שאלות וזמן שיאפשר העמקה ויצירה של ידע חדש.

יח"ל לבגרות. הדרכים לתוצר זה רבות  5בודת הגמר היא עבודת חקר, שהינה תוצר לימודי בהיקף של ע

ומגוונות, הנושאים שהתלמידים והתלמידות חוקרים הם מרתקים ומשמשים מראה לפוטנציאל אדיר של 

 רעיונות, שיוכלו לקרום עור וגידים אם נבנה לכך את המסגרת הלימודית המתאימה.

לוציים כבר עושים זאת ברחבי הארץ, הלמידה במסלולים אלה מכירה בכך שהידע הוא אינסופי מסלולים ח

המיומנויות במרכז, ושאנחנו כאנשי חינוך נוכל לתווך רק את קצה קצהו. הלמידה במסלולים אלה שמה את 

, mooc, למידה מקורסי Ted(, עמידה מול קהל וגיבוש פרזנטציות ברוח makers)למשל: מייקרים

מיינדפולנס, כתיבה יוצרת ועוד. התלמידים משתתפים במגוון התנסויות הרלוונטיות לחייהם כאן ועכשיו, 

וברכישת כלים שיסיעו להם לסמוך על עצמם כלומדים עצמאיים בעולם משתנה, שמחייב אותנו להמשיך 

וכישורים, שיובילו  דרך התנסויות אלה הם לומדים לזהות בעצמם חוזקות, אתגריםוללמוד לאורך כל החיים. 

 אותו יחקרו במסגרת עבודת הגמר. –אותם בסופו של תהליך לבחירת נושא קרוב ללבם 

תלמידים ותלמידות שכתבו עבודת גמר מספרים על חוויית למידה עמוקה, אשר נחקקת כחווייה בונה 

נים שבהם 'צללו' ומעצבת, שבה היה מקום אמיתי לנושאים שמעניינים אותן.ם ולכישרונות שלהם.ן. המצטיי

, שלעתים היוו המשך ישיר ואף למקומות עבודה היישר לתפקידים מובחרים בצה"למיד עם תום לימודים 

 לתחום אותו חקרו ו/או למיומנויות אותן רכשו.

למהות  להצטרף למובילים של אפיק למידה זה, המאפשר להתחברם.ן מורים ומורות כאני מזמינה את

אהבת הלמידה, הסקרנות, היכולת שלנו להצמיח ולכוון  –נו לעסוק בחינוך העמוקה ביותר שהביאה אות

 נפשות צעירות במציאת דרכן הייחודית בעולם. 

https://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/HalachaVemase/21/Hayeled.pdf
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 ובחזרה לשאלות בפתיח:

 לו היו מאפשרים לך ללמוד כל דבר שאת.ה רוצה, מה היית בוחר.ת?

 האם היית מזהה את הקול הפנימי שהיה מאפשר לענות לשאלה כזו?

יוכלו לצעוד בדרך שמשמעותית להם במסגרת לימודיהם בתיכון, אני  הנוער-בניהייתי רוצה שכל אני אישית 

נמצאים אתנו בדרך  שהתלמידים והתלמידותמאמינה שזו מחוייבות של כל אחד ואחת מאתנו לדאוג שהזמן 

 יהיה עבורם ועבורינו בעל ערך.

 .בפורטל עו"הו זה מידעוןש לרשותכם כאן בהצטרפו אל צוות המובילים של עבודות הגמר, כל המידע הנדר

 .6בעמ' ראו פירוט  –בהדרכות, בהשתלמויות ובכנסים הארציים עמנו נשמח לראותכם.ן 

 

 

 קרנות,שלכם.ן בס                                

 

 
 

 מיכל רלוי 

 גמרהעבודות על ממונה ה                                  

 אגף א' לחינוך על יסודי                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://pop.education.gov.il/final-projects/
https://pop.education.gov.il/final-projects/
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 צוות הפיקוח וההדרכה תשפ"ג

 .הבאפורטל עובדי הוראה, בקישור  –אתר עבודות הגמר 

 

 צוות עבודות הגמר במינהל לחינוך התיישבותי

 פניות לצוות הפיקוח על עבודות הגמר

 avodot.gemer@education.gov.ilדוא"ל:  

 

 דוא"ל טלפון שם ותפקיד

 מיכל רלוי
 ממונה עבודות גמר והערכה חלופית

 

073-3931522 
050-7635411 

michalre@education.gov.il 

 אלי זר
 מחוז ת"ארפרנט  /ימדריך מרכז ארצ

 מערכת הגשת ההצעות לעבודות הגמר
 מאשרים מקצועייםרכזים ו

054-4596785 ation.gov.ilavodot.gemer@educ 

 לילוסשירי 
  מדריכה מרכזת ארצית

 ופדגוגיה דיגיטליתחדשנות 

054-5808082 avodot.gemer@education.gov.il 

 נאדרה דאמוני
 מדריכה מרכזת ארצית

 דוברי ערביתרפרנטית 

052-3844429 avodot.gemer@education.gov.il 

 שי לוי
 מרכז ךמדרי

 מסלולי עבודות גמרו מחוז מרכזרפרנט 

054-5889163 avodot.gemer@education.gov.il 

 הודיה חן
 אקדמיים מרכזת תשלומי מנחים

073-3931785 sachar_manchim@education.gov.il 

מחלקת הערכה ותמיכה טכנית  –מרב"ד 
תהליך  וסטטוספניות בנושא הגשת העבודה בשילובית 

 ההערכה

073-3938900 Haaraca@mrvd.education.gov.il 

 מחלקת תשלומים  –מרב"ד 
 פניות בנושא תשלום למעריכים )בודקי העבודות(

073-3938899 sachar@mrvd.education.gov.il 

  מאשרים מקצועיים בתחומי הדעת

 

 גתשפ" -רשימת המאשרים המקצועיים בתחומי הדעת 

 9510402, ירושלים 2: משרד החינוך, בניין לב רם, רחוב דבורה הנביאה כתובת משרד

 יעל הורוביץ
 מפקחת על עבודות הגמר במינהל לחינוך התיישבותי

050-6221531 yaelh@mchp.gov.il 

 ד"ר אתי סתיו
 עבודות הגמר -מדריכה מרכזת 

 החינוך ההתיישבותימינהל 

052-2297213 ettys@mchp.gov.il 

 חן טוויל
 סיוע מינהלי בעבודות גמר

 chent@mchp.gov.il 

https://pop.education.gov.il/final-projects/
https://pop.education.gov.il/final-projects/
avodot.gemer@education.gov.il
mailto:michalre@education.gov.il
avodot.gemer@education.gov.il
avodot.gemer@education.gov.il
avodot.gemer@education.gov.il
mailto:avodot.gemer@education.gov.il
mailto:sachar_manchim@education.gov.il
Haaraca@mrvd.education.gov.il
mailto:sachar@mrvd.education.gov.il
file://///iisprod2n/netvision/HighSchool/avodotgemer/contacts-disciplines.pdf
ettys@mchp.gov.il
mailto:chent@mchp.gov.il
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 עריכיםרכזים, מנחים ומ -הדרכות ואירועים ארציים 
 בסמוך למועדלמפגשים המקוונים ישלחו לנרשמים קישורים 

 avodot.gemer@education.gov.ilלהצטרפות לתפוצת הרכזים כתבו לנו ל 

 *יתכנו שינויים ועדכונים באירועים, מידע מעודכן יופץ לפי הצורך

 שעה ומקום גשתוכן המפ יום תאריך

2.11.22 
 ח' חשוון

 הדרכה לרכזי עבודות גמר מתחילים ד'
נושאים עיקריים: תפקיד הרכז.ת, שלבי הגשת עבודות גמר, נהלים 

 דיון ושאלות והנחיות, 

14:30-16:00  
 זום –מקוון 

 להרשמה
30.11.22 

 ו' כסלו
 פנים אל פנים –רכזי עבודות גמר ארצי לכנס  ד'

, מסלולים : עדכונים וחדשות בתחום עבודות הגמרעיקרייםנושאים 
 ,"רג.פ.ן והמחבראי העבודות הגמר  , יחודיים להובלת עבודות גמר

 סיור בספריה הלאומית והצגת תוכניות חדשות
 "רכזים מתחילים –עבודות הגמר *המפגש הוא חלק מהשתלמות "

12:00-16:30 
 פנים אל פנים

הספרייה הלאומית 
 ירושלים

 להרשמה 

8.1.23 
 טבת ט"ו

 לקראת הגשת הצעות/עבודות מנחיםהדרכה ל 'א
למגישי  –תפקידי המנחה, סוגיות בהנחייה, דגשים  נושאים עיקריים:

 גרכה בתשפ"להע העבודותלמגישי /גחקר בתשפ" הצעות
 

 " הבהנחית יסודו -עבודות הגמר *המפגש הוא חלק מהשתלמות "

16:00-18:00 

 זום –מקוון 
 להרשמה

17.1.23 
 טבת דכ"

 בודות גמר של המינהל ההתיישבותיע כנס רכזי ג'

 "רכזים מתחילים –עבודות הגמר *המפגש הוא חלק מהשתלמות "

12:30-16:30 
 קריית חינוך דרור

6.2.23 
 שבט ו"ט

 לקראת בדיקת עבודות *מעריכיםהדרכה ל 'ד
נושאים עיקריים: התמצאות טכנית במערכת המרב"ד, הבנת תהליך 

  שיחת ההגנהההערכה, עקרונות וסוגיות לקיום 
 

משני  אחד*מעריכי עבודות הגמר בתשפ"ג מחויבים להשתתף בהדרכה, ב

 .המועדים המוצעים

16:00-17:30 
 זום –מקוון 

 להרשמה
 

15.2.23 
 שבט דכ"

 ב'

26.2.23 
 ה' הדר

 

כנס גור אריה לעבודות גמר מצטיינות של  ג'
 המינהל ההתיישבותי

12:30-15:30 
 מיקום ימסר בהמשך

        

 כאןראו  - השתלמויות תשפ"ג 

mailto:avodot.gemer@education.gov.il
mailto:avodot.gemer@education.gov.il
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6wOz7MuEg1RqLns2mEN8NzdvfPgAcvHjcuugaFQjaDocSpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPm3xVORYnBhZHweM1kGvNyIu6d2d7F_5f4lNMfjoc4rtmXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPm3xVORYnBhZHweM1kGvNyIu6d2d7F_5f4lNMfjoc4rtmXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6wOz7MuEg1RqLns2mEN8NzdvfPgAcvHjcuugaFQjaDocSpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6wOz7MuEg1RqLns2mEN8NzdvfPgAcvHjcuugaFQjaDocSpg/viewform
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/avodotgemer/avodot.gemer_teachers.programs_tspg.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/avodotgemer/avodot.gemer_teachers.programs_tspg.pdf
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 ?גמרהעבודת מהי 

להגישה למשרד  .תרשאי שהתלמיד.המעשית, -עצמית, עיונית או עיוניתעבודת מחקר הגמר היא  דתעבו

בו היא נכתבת.  הדעתיחידות לימוד בתחום  5לקבלת תעודת בגרות והיקפה  משימותהוך כחלק מהחינ

עבודה ל דומה)בהיקף נכתבת על פי כללים אקדמיים המקובלים בתחום הדעת בו היא נכתבת העבודה 

-על ד דרישות מקצועיות שנקבעו על ידי הפיקוח באגף לחינוךצלתואר ראשון( במינריונית באוניברסיטה ס

 של משרד החינוך. והמזכירות הפדגוגית יסודי 

לא מצופה . מסוימת מחקריתמעמיק עם סוגיה עצמאי ותמודד באופן לה .ההתלמידעל בעבודת הגמר 

ולא  , לגבש ידע חדשבסוגייה מקיף ושיטתיפה לקיים דיון מצואך כן  אקדמי/מדעיבהכרח להגיע לחידוש 

 עדכני, דרכי מחקרתאורטי על ידע להתבסס  .ההתלמידעל בהכנת העבודה . הסתפק בסיכום של ידע קייםל

תהליך הכנת עבודת  חוקרים ואנשי מדע.מורים, . זאת בליווי ובהדרכה של ותודרכי עבודה מדעי מקובלות

תה יכב מעבר לשעות הלימודת ומחייב השקעה עצמית במחקר אישי, עבודה הגמר מעודד למידה עצמאי

 ובית הספר והשקעה באתגר לימודי ייחודי.

 ?לכתוב ולהגיש את עבודת הגמר .תמי רשאי

 עבודת ל הצעת המחקררשאים להגיש את  הלומדים בתיכון אינטרני בישראל ,י' או י"א שכבת כלל תלמידי

 מוגשת במהלך כתה י"א או י"ב, בהתאמה. שכתיבתה הסתיימה . העבודה הגמר

 עבודת גמר נוספת  הגשתהגשת עבודת גמר אחת בלבד.  לבגרות בחינותהלכלול בהרכב  .היכול .התלמיד

ובתנאי שהעבודה הראשונה הוגשה  פיקוח על עבודות הגמרהבתחום דעת אחר דורשת אישור מיוחד מ

 .ב"יכיתה השנייה תוגש בא ו"יכיתה ב

 עבודת הגיש ל אינם רשאים( יםאקסטרני ים)תלמידמשנה  ניונבח מערכת החינוך .תבוגר: למען הסר ספק

  גמר.

 לפיכך לא תיכתב עבודה .השל התלמיד , הכישורים וההישגיםתוהאישי תויכולה יםבעבודת גמר מודגש ;

 זהה. עם שאלת מחקר או עבודה  דה זההשני תלמידים )או יותר( אינם רשאים להגיש עבומשותפת. 

 ומרכיבי ציון מסלולי כתיבת עבודת גמר

בבית  םלימודיהבמסגרת  באופן מסודר .ההתלמיד .תגמר בתחום דעת אותו לומדעבודת היא  עבודה צמודה .1

הנדרשות במסגרת תכנית טלות בכל המ .תכל השיעורים ועומדבנוכח.ת באופן פעיל התלמיד.ה  הספר;

צמודה להתעמק בסוגיה מיוחדת בתחום. עבודת גמר  .תבוחר ובנוסף, לרבות מבחני מתכונת, הלימודים

 מהווה תחליף להיבחנות חיצונית באותו תחום דעת. עבודה צמודה יכולה להוות תחליף גם למקצוע חובה

 .(דה צמודהגמר המחליפה מקצוע חובה חייבת להיות עבו עבודת) לבגרות
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במסגרת קבוצת לימוד בבית  .ההתלמיד .תלומד לאעבודת גמר בתחום דעת אותו היא  עבודה שאינה צמודה .2

 .תלומדכן עבודת גמר בתחום דעת אותו  או; (ספרהבבית ים כלל נלמד םעת שאינמי דתחו)לרבות ב הספר

 עבודת כתיבתבאמצעות  נוספות יחידות 5להרחיבו ולהוסיף בו  .תמעוניין היא/בבית הספר והוא .ההתלמיד

 .גמר

ועוד, חנ"ג מנות, ספרות, קולנוע, תיאטרון, וכגון: מחול, א שוניםבתחומי דעת  :מרכיב יצירתי עםעבודת גמר  .3

)יצירה מקורית  יצירתי/מרכיב מעשיעם יחד מהציון  60%הווה שי )עבודה בכתב( כיב עיוניניתן לשלב מר

עבודה עם מרכיב  .1בין שני חלקי העבודה ברור ומוסברקשר יות . חייב להמהציון 40%יהווה שלמשל( 

 יצירתי היא לרוב עבודה שאינה צמודה. מעשי/

 

 מרכיבי הציון הסופי

 

  בתעודת הבגרותציון עבודת גמר רישום 

, בין אם צמודה ובן אם אינה צמודה ,על פי סמל השאלון של התחום תעבודת הגמר נרשמת בתעודת הבגרו

 :  באופן הבא

 ציון  - יח"ל  5 -גמר עבודת  -מקצוע 

 לדוגמא:

  100 -יח"ל  5 -עבודת גמר  - אזרחות

 

ציון בתחום הדעת ופיע ילבגרות,  .תבתחום דעת בו נבחן לא צמודהעבודת גמר  .הכתב .התלמידבמקרה וה

  ת הגמר באופן הבא:עבודעל  נוסףוציון 
 

 100 -יח"ל  5 - אומנות המחול

 100 -יח"ל  5 -עבודת גמר  - מחול

                                                             
 יש לסמן את מסלול כתיבת עבודת הגמר והאם יש בה מרכיב יצירתי במקומות המיועדים לכך במערכת עבודות גמר. 1

 בציון החיצוני יחס בין חלק עיוני לחלק מעשי/יצירתי יון פנימיציון חיצוני לציחס בין 

הציון המשוקלל שיתקבל כאן הוא הציון החיצוני  *

 מהציון הסופי. 70%בלבד, כלומר, הוא יהווה 
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 )בונוסים( מקדמי זכות – מעמד העבודה ללימודי המשך

 עבודות הגמר מזכות בבונוס אוניברסיטאי, זאת בכפוף למדיניות המוסד המקבל. 

. הקישורים מובאים כדוגמאות להתרשמות בלבד גבוהה.להשכלה  מספר מוסדותירוט בלהלן קישורים לפ

 .2 כאמור, הזכאות לבונוסים תקבע אך ורק עפ"י מדיניות המוסד המקבל

 אוניברסיטת תל אביב

  אוניברסיטת חיפה

 (במידעון 10)ר' עמ'  אוניברסיטת בן גוריון

 י לישראלמכון טכנולוג –הטכניון 

 אוניברסיטה העברית ירושליםה

 

 שפת כתיבת עבודת גמר

ההצעה ואת להגיש את . תלמידים דוברי ערבית יכולים עבריתההצעה והעבודה נכתבות ב ,: ככללשפת אם

בתנאי  , זאתבערבית ללא תרגום לעברית הצעהניתן להגיש  תשפ"גשימו לב! משנת  .ערביתב העבודה

ס בחינוך ההתיישבותי ימשיכו להגיש לפי הנחיות )בתי". תחום הדעתישנו בודק מומחה בערבית מטעם ש

  המינהל לחינוך התיישבותי(.

 מען הסר ספק: שיחת ההגנה תתקיים בשפה שבה הוגשה העבודה בלבד.ל

טעונה אישור  בשפה זרה. כתיבת עבודת גמר שלהם םאהיכולים לכתוב את העבודה בשפת  תלמידים עולים

מראש של הפיקוח על עבודות הגמר. אישור זה מותנה בבחינת אפשרויות ההערכה. ההצעה תכתב 

 בעברית. ניתן לצרף לה תרגום בשפה בה תכתב העבודה.

 מסגרת כתיבת עבודת גמר

לכתיבת עבודות גמר  ים ייעודייםאחרונות בתי ספר רבים פתחו מסלולבשנים  :מסלולי עבודות גמר בביה"ס

, לעתים תוך הטרוגנית של תלמידים שחוקרים תחומי דעת שונים ותב מדובר בקבוצולר .בתוך בית הספר

שימוש בכלים  )כגון: רטוריקה, עמידה מול קהל, 21-התנסות מובנית וחווייתית במיומנויות המאה ה

מסגרת זו מומלצת מאד כיוון שהיא בניית . מיומנויות חקר וכתיבהרכישת לנס ועוד( בצד , מיינדפודיגיטליים

תמיכה, מעקב והקניית מיומנויות חקר בסיסיות )קריאה אקדמית, כתיבה אקדמית,  מהווה מסגרת

-וחצישנה אורך כ)תהליך שאפשרות לתלמידים לצלוח תהליך משמעותי וארוך טווח שמחקר( ממתודולוגיות 

עבודות גמר מחייבות שת"פ עם אקדמיה, בייחוד אם לעתים . יחד עם זאת, של כתיבת עבודת גמר( יםשנתי

לרכזים  ארכיונים וכו'(.שימוש במדובר בעבודות עם מרכיב מחקרי יישומי )עבודה במעבדות, חקלאות, 

 .כאןראו למידע , הצטרף להשתלמות הרכזים הממשיכיםמוזמנים ל –המעוניינים להתמקצע באפשרות זו 

                                                             
 ו אחר, הקישורים מובאים כדוגמאות בלבד.אין בפירוט משום הכוונה או המלצה ללמוד במוסד זה א 2

https://international.tau.ac.il/node/317
https://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/unihaifa.pdf
https://in.bgu.ac.il/welcome/DocLib4/intro1.pdf
https://admissions.technion.ac.il/calculation-of-the-median-grade/
https://info.huji.ac.il/reception-components/Bagrut
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/avodotgemer/avodot.gemer_teachers.programs_tspg.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/avodotgemer/avodot.gemer_teachers.programs_tspg.pdf
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 ות לתלמידים תמיכה בכתיבת עבודות גמרמציעש ,ספריות-חוץ בית קיימות מסגרות :חוץ בית ספריליווי 

ו/או ניתן יהיה להסתייע בהן במסגרת הגמישות  פרטי , אך יש לשים לב שחלקן דורשות מימוןלבגרות

כי רק המוסד בו לומד.ת יודגש  ., שצפויה להיות מיושמת משנת תשפ"ג)ג.פ.ן( הפדגוגית הניהולית

 .אינו יכול להגיש תלמידים לבגרותספרי -התלמיד.ה יכול להגיש לבגרות את התלמידים. גוף חוץ בית

  בחירת תחום דעת

עבודות גמר נכתבות בכלל  . ככלל,ישנו מגוון רחב של תחומים שניתן לחקור במסגרת עבודת הגמר

תוב עבודת בהם ניתן לכ תחומי הדעת מדעי הרוח והחברה, אומנויות, מדעים מדוייקים ושפות. –האשכולות 

 להלן מספר דגשים ייחודיים: .ן בגרותסמל שאלוהקיימים במשרד החינוך ויש להם  גמר כפופים לתחומי דעת

  ומנהל עסקים תחת תחום מדעי ישנם תחומים אקדמיים שמצויים תחת תחום דעת רחב. לדוגמא, משפטים

 , רפואה תחת תחום ביולוגיה ועוד. החברה

  ביוטכנולוגיה, בריאות הציבור, טכנולוגיה ובקרה, טכנולוגיה - אגף מינהל, מדע וטכנולוגיהמקצועות, 

בהם ניתן לכתוב  - , עיצוב, תיירות וכו'אומנות מעשית )אופנה ותלבושות או עיצוב המוצר( ת,יכלואדר

    .ועפ"י הנחיות תחום הדעת במסגרת המגמהרק עבודות גמר 

  הנכתבות בכתה יכולים לכתוב עבודת גמר בנוסף לעבודות  מערכות אלקטרוניקה ומחשובתלמידי מגמת

 מה. ולניקוד שמקבלים במסגרת המג

  או בשם גמר בתחום של בקרת מערכות הנדסיות  כתיבת עבודות מאפשר הנדסת מכונותהפיקוח על(

 ."בקרת מכונות"( גם לתלמידים שלא לומדים במגמה -שמופיע במערכת עבודות גמר 

 

 עדכונים תשפ"ג: 

 בה נחקר נושא מפרספקטיבות מדעיות שונות ייחודית/עבודת גמר בינתחומיתהצעה ל ניתן להגיש ,

כאשר יש איזון ו/או מיזוג של דיסציפלינות, או שההצעה מתייחסת לתחום ייחודי שאינו מופיע ברשימת 

ת המוביל ולסמן כי ההצעה תהיה יש להגיש את ההצעה תחת תחום הדע. התחומים הנלמדים לבגרות

בינתחומית במקום הייעודי לכך במערכת המקוונת, בתיבת הטקסט שתפתח יש לפרט מהם התחומים 

 המרכזיים שיחקרו וכיצד באה לידי ביטוי הבינתחומיות. 

  ובתנאי שיוגש  תלמיד יוכל לעשות ע"ג צמודה רק אם לומד מקצוע מדעי מורחב נוסף הביולוגיהבתחום

  .הספר בכיתה י'/י"א-, המוכיח למידה רציפה ופעילה של תחום הדעת במסגרת ביתלמפמ"ר תלקיט
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  איתור מנחה

  ת ניתן ורצוי לפנו בית הספר.ובתמיכת  .תלומדהבאחריות מנחה ייעשה בהתאם לתחום הנחקר והוא איתור

בעבודות גמר  תתכן הנחייה מרחוק,דות להשכלה גבוהה בקרבת מקום )לצוות החינוכי בבית הספר, למוס

  . (עיוניות בלבד /ניסויי במעבדותחקר מ שאינן דורשות

 לכן קודם)ואף במהלך המחקר, החל משלב כתיבת ההצעה  .הללוות את התלמיד הם: המנחה יתפקיד - 

 ערכההל .הוהכנת התלמיד הגשתה ,ועד לכתיבת עבודת הגמרנחקר( הבבחירת סוגייה ספציפית בתחום 

 תורם רבות להצלחת העבודה המשותפתהכרחי ו .התלמידל המנחה קשר רציף ומובנה בין. בע"פ העבודה

 .כולל מחוון גנרי( : הנחיות כלליות למנחה3נספח ראו )

 הדעת בו נכתבת העבודה. במקרים חריגים יאושרו ע"י  תואר שני בתחום יבעלו הגמר יהיעבודת  ימנח

  היחידה לעבודות הגמר מנחים בעלי תואר ראשון.

  ידה עפ"י שיקול הדעת של היח, זאת .תעבודה בפועל של המנחה כחוקריתכן ותדרש שונים בתחומי דעת

 .מ"רלעבודות הגמר והמפ

 יח"ל. 5להיבחר מנחה בעל תואר ראשון אקוויוולנטי, המגיש לבגרות בהיקף  במגזר החרדי יוכל 

 הבקשבעבודות הגמר  לע לקבל את אישור הפיקוחחריגים יש  תלמידים בשנה. במקרים 5עד  מנחה ינחה 

 אישור מספר גבוה יותר של תלמידים מונחים.ל

 קבועות בביה"ס, וכוללת שעות ליווי והנחייה  סדירגרת מסלול במידה ומתקיימת קבוצת לימוד, הפועלת במס

תלמידים  15-20לאורך השנה, מנחה יוכל להנחות את התלמידים בקבוצת הלימוד שלו. "קבוצת לימוד": 

מגישי עבודות גמר בתחום דעת מסויים/בתחומי דעת שונים, הלומדים יחד בסדירות לאורך שנת לימודים 

 מלאה לפחות. 

 עבודת גמר.  .תהכותב .הלתלמיד למנות שני מנחיםורך יכול בית הספר על פי הצ 

  (נחקר דעתם תחו לכל)מנחה  אחד המנחמ יותרליווי של  יתכן וידרשבעבודת גמר בינתחומית. 

 ניתן להגיש  ,במקרים חריגים עבודת גמר. ל לשמש כמנחהוכילא מדרגה ראשונה ושנייה  קרוב משפחה

 קרוב מדרגה שניה בלבד כמנחה.  מר בבקשה לאישורפיקוח על עבודות הגבקשה ל

 והמסמכים ומותנה בהגשת עבודת הגמרבהתאם לתוארו האקדמי נעשה ע"י משרד החינוך מנחה תשלום ל 

 .: שכר מנחים(4נספח ראו ) הנדרשים

 

 גיבוש הצעת המחקר

להכנת ההצעה יש להקדים עיון . תכנית עבודה מהווה מעין והיאהבסיס לעבודת הגמר היא עת המחקר הצ

. ההצעה תכלול: ניסוח של באמצעות קריאת מאמרים ומחקרים עדכניים בתחום הנבחר וחקר מעמיקים

 העצה תיאורטי הכולל דיון במאמרים; טיעון על בסיס רקעהשערה/ תועלהשאלת המחקר המדוייקת, לגביה 

מן המבוא  )ראשוניים(, פרקי העבודהשל ט וריפת; מעשי/עיונית/כמותנית/איכותנית – מתודלוגיה מחקריתל
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 ביבליוגרפיה . כמו כן, יש לציין פרטים באופן מובנה אל התשובה לשאלת המחקרובילימשיחד  ,ועד הסיכום

 לוח זמנים אופרטיבי.ו הצעת המחקר תראשוניים עליהם מושתת

 הנחיות המקצועיות לפי תחומי דעת. לפירוט הבת להתאים להנחיות ולדרישות של תחום הדעתההצעה חיי, 

 .כאןראו 

 רצ"ב במערכת עבודות גמר של משרד.  אין להתחיל בכתיבת עבודת גמר ללא אישור סופי של ההצעה

 בעמוד הבא.הסברים 

  ההצעה תהיה מנוסחת היטב, תמציתית, בהירה, עניינית ומבוססת )יש להימנע מכתיבה ארוכה שלא

  .(מבנה גנרי להצעת מחקר לעבודות גמר 1נספח בראו )לצורך(. 

  תרכת המקוונהגשת הצעת מחקר לאישור באמצעות המע

 . הבאבקישור  של משרד החינוך "מערכת עבודות גמר"הגשת הצעה מתבצעת באמצעות 

 קוד הזדהות אישי לכניסה ודיווח במערכת עבודות גמר

קוד הזדהות אישי ניתן עפ"י הגדרת  אמצעות קוד הזדהות אישי בלבד.ניתן להיכנס אל מערכת עבודות גמר ב

 בית הספר: .תמנהל

  הרשאה זו  .תפדגוגי .תעבודות גמר ו/או רכזאחראי.ת למורה שדווח במצבת המורים של ביה"ס בתפקיד(

 ה"ח באופן אוטומטי לאחר קליטת דיווחי ביה"ס במערכות המשרד(רניתנת ע"י מש

 הרשאה זו  ביה"ס, דרך מערכת הדלגציה .תאה למערכת עבודות גמר, ע"י מנהללמי שהוגדרה לו הרש(

 .ביה"ס( .תניתנת באופן אישי ע"י מנהל

 סיוע בקשיים בעבודה עם המערכת

 ביה"ס להסדרת ההרשאה. .תבמקרה שאין הרשאה למערכת עבודות גמר, יש לפנות אל מנהל 

 6552מרכז שירות ומידע ארצי: ( ניתן להיעזר במקרה של בעיה בפרטי ההזדהות )קוד משתמש או סיסמה* 

 3ואח"כ שלוחה  1שלוחה )מנהלים, בעלי תפקידים במוסדות החינוך ורשויות(לאחר מכן  2שלוחה 

  לסיוע בדיווח ב"מערכת עבודות הגמר" )הזנת ההצעות והטיפול בהן( יש לפנות למוקד התמיכה של

 03-6906600המינהלת לישומים מתוקשבים: 

 הבא, בקישור לשימוש במערכת המקוונת הדרכהחוברת הב סתייעניתן לה . 

 מחקר כולל מספר שלבים תהליך הטיפול בהצעות

 עבודות הגמר.על  פיקוחבדיקה כללית של ה –העלאת הצעת מחקר למערכת )א( 

 לבדיקת תוכן ההצעה. של תחום הדעת  .תהמקצועי .תאשרמ)ב( העברת הצעת המחקר ל

 .דחיית ההצעה כולל סיבה /ת ההצעה לתיקון כולל הערות בונותהחזר /ר ההצעה)ג( אישו

 העלאת הצעת מחקר מעודכנת. - )ד( מקצה שיפורים במידה ונדרש

 .)ה( אישור סופי

https://pop.education.gov.il/final-projects/instructions/
https://pop.education.gov.il/final-projects/instructions/
https://cms.education.gov.il/educationcms/applications/avg/homepage.htm
https://cms.education.gov.il/educationcms/applications/avg/homepage.htm
https://meyda.education.gov.il/files/minhelet/AvodotGemer/AvodotGemer_madrich2022.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/minhelet/AvodotGemer/AvodotGemer_madrich2022.pdf
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 הסופי הועד לאישור המשלב הגשתתהליך הטיפול בהצעה המצביע על  ההצעהסטטוס לעקוב אחרי  חשוב 

הערות בונות לגבי תוכן התייחסות מקצועית ועניינית ל, כולל באמצעות המערכת המקוונת של עבודות הגמר

 . עבודת הגמר /בהצעה מעודכנת ההצעה מהמאשרים המקצועיים

  בשנת הלימודים השוטפת. בינואר 31- עד הו רבנובמב 1ניתן להגיש החל מ את הצעת המחקר 

  חודש מיום קבלת המשובבמידה ונדרש תיקון להצעה, יש להגיש הצעה מתוקנת עד. 

  בשנת הלימודים השוטפת. במאי 31עד  לכל המאוחרת והצעות מחקר מתוקנניתן להגיש 

 

 עבודות להגשת הצעות/ בקשת הארכה

 

 

 

 תלמיד העובר בית ספר, לאחר הגשת ההצעה חייב ליידע את לאחר הגשת הצעת מחקר ן בתי ספרמעבר בי :

 שת הצעה מחודשת תחת סמל מוסד עדכני.גהנהלת בית הספר החדש ולדאוג לה
 

 הליך כתיבת עבודת גמרת

  צעה ובכל שלבי העבודה ומרכיביה. בעת הכנת הה על עצמאות העבודה של התלמידיםחובה להקפיד

, לכל אורך תהליך .ההצעות מחקר ועבודות שלא תהיה בהן הקפדה מלאה על עצמאות העבודה של התלמיד

. האחריות על כך מוטלת על עלולות להפסל –דיוק בפרטים המדווחים על התלמיד ולימודיו ההכנה ו

 הספר.-, המנחה ובית.ההתלמיד

  ורצויהמוגשת )הלימה זו תיבחן בשלב הערכת העבודה(. ניתן  ת המחקרתיעשה בהלימה להצעהכתיבה 

, לדייק את תתי הפרקים בעבודה, אך במקרה של שפורטה בהצעה להרחיב את הרשימה הביבליוגרפית

פרקי עבודה ו/או שינוי בשאלת המחקר לאור ממצאי המחקר יש להגיש  לוגיה מחקרית,ובמתודשינוי מהותי 

  הצעת מחקר מחודשת לאישור הפיקוח על עבודות גמר.

  כפי שמופיעים  – תחילה, את תהליך ההערכה ומרכיביולכך שהתלמידים יכירו, מלכרבה יש חשיבות

, וכן לוודא שכל תהליך .הידעל בית הספר מוטלת האחריות ללוות את התלמ במחוונים של תחומי הדעת.

 קר והכתיבה נעשה ע"י התלמיד עצמו. אין להסתפק בהעברת אחריות זו אל המנחה. הח

  החלפת מנחה. תהליך כזה דורש הגשת הצעה מחודשת הוספת/לעתים, תהליך כתיבת העבודה מחייב

 .והמפמ"ר וקבלת אישור הפיקוח על עבודת גמר

 

 

  .בלבד הבאהגיש בקשה בטופס בקישור יש ל משנת תשפ"ג על מנת לבקש הארכה

האישור ישלח בדוא"ל עפ"י  לקבל אישור מיוחד להגשה מאוחרת מהפיקוח על עבודות הגמר. יש

 הפרטים שמופיעים בטופס הבקשה. 

  :במערכת עבודות גמר של משרד  אין להתחיל בכתיבת עבודת גמר ללא אישור סופי של ההצעהשימו לב

 .החינוך

 

 

תחום הדעת הנבחר ובמחוון הייעודי למנחה/מעריך לכל  חשוב לעיין בהנחיות כתיבת עבודות הגמר של

פרקי אורך תהליך הכתיבה על מנת לדייק את העמידה בדרישות תחום הדעת, שימו לב כי לעתים ישנם 

. הנחיות האחריות להכרת התבחינים חלה על התלמיד.ה והמנחהשצריכים להיכלל בעבודה.  חובה

 . הבאתחומי הדעת זמינות בפורטל עו"ה בקישור 

  :במערכת עבודות גמר של משרד  אין להתחיל בכתיבת עבודת גמר ללא אישור סופי של ההצעהשימו לב

 .החינוך

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYmo5RRYDvz8m7dAI1jSF2jLJtNVUYPBJJ1LNBhSVjRkjPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYmo5RRYDvz8m7dAI1jSF2jLJtNVUYPBJJ1LNBhSVjRkjPg/viewform
https://pop.education.gov.il/final-projects/instructions/
https://pop.education.gov.il/final-projects/instructions/
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 במערכת השילובית הגשת העבודות להערכה

 לדחיית מועד ההגשה של עבודת לקבל אישור מיוחד יש  -של עבודת הגמר מועד ההגשה בקשת הארכה ל

האישור ישלח בדוא"ל עפ"י הפרטים  .בלבד הבאי הטופס ומילבאמצעות  פיקוח על עבודת הגמרההגמר מ

 שמופיעים בטופס הבקשה.

  הבא, בקישור סרטוני ההדרכה של המרב"דניתן להסתייע ב הטכניתלהתמצאות. 

   לחינוך ההתיישבותי, יגישו עפ"י הנחיות הפיקוח על ע"ג בחינוך ההתיישבותיבתי"ס שמשוייכים. 

   ערכת העבודהההליך ת

 על ידי אגף א' לחינוך על יסודי בשיתוף עם מפמ"ר תחום הדעת ועם אגף הבחינות נבחרים ותהעבוד כימערי 

כים, שיבוצם האחריות לאיתור המערי ם הנחקר בעבודה.בתחותואר אקדמי מתקדם  יבעל יםמומח הםו

 על משרד החינוך. חלה ן הבדיקהומימו במרב"ד

 ויקבל כיםהמערילבדיקת העבודה. לאחר מכן,  יםהפיקוח של תחום הדעת ישבץ מעריכ: שיבוץ מעריכ.ה 

 רכז. ודההעבקובץ תהיה גישה לעיון בדרך הזימון ( לטלפון הנייד ובדוא"ל. s.m.sזימון במסרון )

הערות וציון המעריכ.ה לתיאום תאריך השיחה )ההגנה(.  םקשר ע וריצ אחראי עבודות הגמר/הבגרויות

  הערכה.של אובייקטיביות העל מנת לשמור על  .ההמנחה לא ייחשפו בפני המעריך

 נספח ר' ) הערכההכלליות ל ויעריך אותה בהתאם להנחיותהגמר  : מעריך יקבל את עבודתהערכת העבודה

החלק מפמ"ר תחום הדעת. הערכת  ביחד עם( והמחוון המקצועי שפותח על ידי הפיקוח על עבודות הגמר 5

  .ךמהציון הסופי של המערי 80%יהווה  הדעבוהעיוני של ה

 כמרכיב חובה  הדעת תתקיים שיחה אישית עם התלמיד.ה: בכל תחומי הערכת השיחה עם התלמיד.ה

 זו שיחהב .ה.התלמידעריכ.ה ומהזו בין הכתובה, תתואם שיחה  הערכת העבודה לאחרבהערכה הכוללת. 

 ."יל. עבודות לא תוגשנה במשלוח בדואר רג הגשת עבודת גמר תתבצע באמצעות מערכת ה"שילובית 

 2023בינואר  31 , ט' בשבט תשפ"ג יש להגיש את העבודה עד: מועד הגשה. 

  בשילובית הגשת העבודה להערכה במעמד של במנבסנ"ט ציון מגןחובה לדווח  
  בשילובית ם הבאיםימסמכהיש לצרף את: 

מערכת הגשת )יש להדפיס מתוך  כנספח קובץ ההצעה שאושרהיחד עם קובץ העבודה  .1
 pdfבפורמט שניהם מאוגדים יחד  (ההצעות

 (מערכת הגשת ההצעותאישור סופי להצעת המחקר )יש להדפיס מתוך  .2
 :שימו לב  

 במערכת עבודות קודם לכן  )ההצעה שהוגשה שנהת המחקר אושרה הצעבודה אך ורק אם ניתן להגיש ע

  התלמיד אינו רשאי להגיש עבודה. –במידה וההצעה לא אושרה  (גמר של משרד החינוך

 הסתייעו ברכזי הבגרויות( עבודה תשלח להערכה אך ורק אם דווח ציון מגן במנבסנ"ט( 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYmo5RRYDvz8m7dAI1jSF2jLJtNVUYPBJJ1LNBhSVjRkjPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYmo5RRYDvz8m7dAI1jSF2jLJtNVUYPBJJ1LNBhSVjRkjPg/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCIMlfYxM0tiqLOkUSKRC3gA
https://www.youtube.com/channel/UCIMlfYxM0tiqLOkUSKRC3gA
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/avg/homepage.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/avg/homepage.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/avg/homepage.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/avg/homepage.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/avg/homepage.htm
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, על האופן שבו נערך בירור לגבי שאלת החקר, על סוגיות שעולות מתוך העבודה ידונו על עיקרי העבודה

 . 3מציון המעריך 20%וה שיחה זו מהו הערכתוכיוצ"ב.  , על אתגרים ודילמות בתהליך החקרהכתובה

  פה ומענה לשאלות, בסיוע המנחה.-על התלמיד.ה להיערך לשיחה זו מבעוד מועד ולתרגל ביטוי בעל

 לא ניתן לערער על מרכיב השיחה ולכן ישנה חשיבות רבה להיערכות מראש של התלמיד.ה. שימו לב!

  :טופס המותאם לתחום הדעת. ב ,תעשה באופן מקווןהזנת ההערכה במערכת התמצאות טכנית במערכת

באמצעות משלוח טפסי בקשה  ולאתשלומים אף הם יועברו באמצעות הפרטים שיוזנו ע"י המעריכ.ה 

להתמצאות הטכנית במערכת המרב"ד בנוגע לאופן הזנת לתשלום בדואר )כפי שהיה נהוג עד תשפ"ב(. 

 .הבא, בקישור סרטוני ההדרכה של המרב"דההערכה, ניתן להסתייע ב

 :לקראת מועדי שיבוץ המעריכים יתקיימו מפגשי הדרכה מקוונים למעריכים. מועדי  הדרכות למעריכים

 . 6, בעמ' בלוח האירועיםראו  –ההדרכות וקישור להשתתפות 

  ערעורמתן ציון והליך 

  הערכה של לפי מחוון  משוב הערכה"שילובית" ויצורף לציון -יעודכן במערכת ה ציון העבודה"ב מתשפהחל

 . תחום הדעת בה נכתבה העבודה

 מהציון ניתן להגיש ערעור על הציון. רצון שבע התלמיד.ה אינו במידה וחל שיבוש בהליך ההערכה או  

 קבלת הציון. מיום יום 30הזכות לערער על ציון העבודה עד  .הלאחר קבלת הציון, עומדת לתלמיד 

  מהציון הסופי. ניתן להגיש בקשה  30%מהציון הסופי וציון המנחה )ציון מגן( ערכו  70%ציון המעריך ערכו

 לערעור אך ורק על הציון החיצוני. 

 לא ניתן לערער על שיחת ההגנהבד, ניתן להגיש ערעור על הערכת החלק הכתוב בל . 

 התלמיד לא יהיה רשאי להגיש ערעור עד לבירור החשד  – בעבודה  היה והוגדר "חשד" לטוהר בחינות

 ובכפוף לו.

 :באופן הבאפנייה לפיקוח על עבודות הגמר ערעור יש להגיש באמצעות בקשה ל

 פיקוח על עבודות הגמר ובה פירוטלפנייה רשמית של רכז.ת עבודות הגמר/רכז.ת פדגוגי.ת/מנהל.ת  .א

שם מלא ות.ז של התלמיד.ה, שם ביה"ס וסמל מוסד,  :לערער על הציון. יש לפרט .הבקשה בשם התלמידה

 (avodot.gemer@education.gov.il)דוא"ל  תחום הדעת בו הוגשה העבודה.

פרט מעמיק ולי ועצמא העבודה באופןאת  .הכתב .ההמאשר שהתלמיד העבודה, מנחהשל רף מכתב יש לצ .ב

 את הנימוקים לערעור.

 הבקשה תשקל ע"י צוות הפיקוח על עבודות הגמר יחד עם מפמ"ר תחום הדעת. .ג

                                                             
 נספח ה': הנחיות כלליות למעריכים להערכת עבודת הגמר והשיחהראו  3

https://www.youtube.com/channel/UCIMlfYxM0tiqLOkUSKRC3gA
https://www.youtube.com/channel/UCIMlfYxM0tiqLOkUSKRC3gA
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תיבדק העבודה בשנית, בתהליך חדש ועצמאי )נטול מידע ערעור ונמצא שיש הצדקה להגשת הבמקרה  .ד

יש לצרף  .ע ואין לערער עליוהציון האחרון הוא הציון הסופי והקובבאשר לציון ולמעריך הראשון שניתן(. 

 הם מודעים לכך ומאשרים את הבקשה לערעור.הצהרה החתומה ע"י התלמיד והוריו ש

 

 קידום ופיתוח תחום עבודות גמר בבית הספר

בבית ים ולמנות דמומלץ לייצר מערכת תמיכה לתלמיגמר העל מנת לקדם ולפתח את תחום כתיבת עבודות 

הן את הפן המנהלי והן את  לוכלת אחריות המורהכוז ותפעול התכנית/מסלול. על רי .תשאחראי מורההספר 

 הפן הפדגוגי:

 :להורים, תלמידים וצוות  –האפשרות לכתוב עבודת גמר כחלק מתעודת הבגרות  יידוע, פרסום ושיווק

 היערכות וכו'(.ההוראה )מעבר בכיתות, מידעון/אתר בית הספר, ערבי חשיפה, ימי 

 הפעלת תוכנית לימודים מגוונת הכוללת סיורים, מאגרי מידע מקוונים, : הקמת קבוצת לימוד מלוכדת

  והפעלות יצירתיות; הקניית הבסיס לכתיבה אקדמית.

 החל משלב הרעיון, דרך גיבוש והגשת הצעת המחקר, כתיבת והגשת  כתיבה: ליווי התלמידים בתהליך

 להערכה בע"פ וקבלת הציון הסופי )כולל תהליך ערעור במידת הצורך(. עבודת גמר וכלה בהכנה

 עזרה במציאת מנחים בהתאם לנושא; השתתפות במפגש ראשון של למנחה .הליווי הקשר בין התלמיד :

עם  .העם המנחה, תיאום צפיות עם המנחה וקביעת שיטת עבודה משותפת של התלמיד .ההתלמיד

 תיבת העבודה.המנחה; קשר עם המנחים במהלך כ

 הקפדה על עמידה בסטנדרטים הנדרשים לכתיבת העבודות שמירה על רמה וטוהר כתיבת עבודות גמר :

 .ועמידה בלוחות הזמנים

 החדש נחה )אםבאמצעות המערכת המקוונת, הגדרת מ ת גמרועבודל: העלאת הצעות תפקיד מנהלי. 

עם הפיקוח על עבודות הגמר, בהתאם במערכת(; מעקב צמוד אחרי ההנחיות המתקבלות במערכת;  קשר 

"שילובית" כולל הטפסים הנלווים; שליחת טפסי התשלום למנחים -לצורך; הגשת העבודות במערכת ה

 לפיקוח על עבודות הגמר.

 גמר; השתתפות בכנסי רכזי ה: השתתפות בימים מרוכזים וימי הדרכה של הפיקוח על עבודות הכשרה

 השתתפות בהשתלמויות לרכזי ע"ג חדשים/ ותיקים/ מנחים. עבודות הגמר המתקיימים אחת לשנה;

 פרסים שונים, הפקת ערב עבודות תחרויות נושאות : פרסום העבודות, שליחתן לביסוס מעמד עבודות הגמר

סיוע של בטקס, שתשתתף פרס, תהיה משלחת מכובדת מבית הספר  .תמקבל .הגמר. חשוב שאם תלמיד

 ."ס, יצירת שת"פ עם מכוני מחקר וכו'תקציבים מהרשות/ המפעילה של ביה
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 תחרויות ארציות למגישי עבודות הגמר

 בפני התלמידים המצטיינים הזדמנויות רבות להציג את עבודת הגמר שלהן.ם ולקבל הכרה והוקרה נוספות

 נוספים בקישורים הרצ"ב.  חשוב ליידע את התלמידים ולסייע להם.ן לממש הזדמנויות אלה. פרטים

  מוזיאון המדע, ירושלים -מדענים ומפתחים צעירים במדעים, חברה והיסטוריה 

 תחרות ון ליר לעבודות גמר בתחום מדעי הרוח 

 תחרות יד ושם לעבודות גמר להנצחת השואה 

 תחרות לוחמי הגטאות לעבודות גמר להנצחת הנושא 

 גמר באזור הצפון תחרות גליליום לעבודות 

 פרס גור אריה לעבודות גמר במחוז ההתיישבותי 

  אוני' בן גוריון -לימודי הסביבה  -קמפוס ירוק 

  מכון ויצמן -מכון דוידסון  -תחרות במדעים 

 הדעת בנושא משבר המים פרס המים של שטוקהולם לנוער בישראל בכל תחומי 

  עמותת דולפין ומשרד המדע, הרצליה -אדם וים 

 

 

 

 

https://www.youngscientistsisrael.com/
https://www.vanleer.org.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%A1-%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%A8/
https://www.yadvashem.org/he/education/about-school/teachers/prizes.html
https://www.gfh.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%A2%22%D7%A9_%D7%91%D7%9C%D7%94_%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99
https://galilium.eastgalil.org.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%A8/
https://www.madaney.net/site/activities/awards/pras_gur_arye/
https://in.bgu.ac.il/green/Pages/schools.aspx
https://davidson.weizmann.ac.il/tags/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%A8
https://apps.education.gov.il/mankal/Hodaa.aspx?siduri=246
http://www.madaim.herzliya.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2554614&printable=full
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 הצעת מחקר לעבודת גמר -: דגם גנרי 1נספח 

 ת.ז.; כתובת; טלפון; מיילשם מלא;  .ה:תלמידהפרטי 
 

 ת.ז.; כתובת; טלפון; מייל; דרג אקדמי; מקום עבודהשם מלא;  : מנחהה פרטי
 

 סמל מוסד; מייל; טלפון שם, ישוב,:: בית הספר פרטי
 

 ישיר ; מיילישיר טלפוןשם מלא; (; .תעל ע"ג בבי"ס )רכז .תאחראיה פרטי
 

 העבודהדעת שבו נכתבת התחום 

 צמודה/ לא צמודה/ לא צמודה משולבת )עיוני וחלק יצירתי(ה: סוג עבוד

 נושא העבודה

 שאלת המחקרומטרת העבודה 

 שיטת המחקר / מהלך המחקר

 הנחיות המקצועיות לפי תחומי דעת, לפירוט הבהתאם להנחיות תחום הדעת ולשיטות המחקר המקובלות

 (.כאן)לפירוט והרחבה ראו 

 רקע תיאורטי לעבודה 
לכלול הפניות עמודים. יש עיקרי הדברים מתוך התיאוריה שעוסקת בתחום, באופן ממוקד ומתומצת, כשני 

 )סימוכין(. בהערות שוליים את המקור המדוייקביבליוגרפיים, ולציין  למקורות

 משוערים ראשי פרקים

 )לפחות חמישה פריטים אקדמיים, מהימנים, תקפים ועדכניים(פיה ביבליוגר

 לוח זמנים מתוכנן

 

 

 

 

 

 

https://pop.education.gov.il/final-projects/instructions/
https://pop.education.gov.il/final-projects/instructions/
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 רעבודת גמ למבנה כללידגם : 2נספח 

לעיין יש  ,כולל מבנה העבודה האפשרי ,שימו לב, בכל תחום דעת יש הנחיות ייחודיות לכתיבת עבודת גמר

 .כאןלפירוט והרחבה ראו  ,הנחיות המקצועיות לפי תחומי דעתלפירוט ה. ןעול על פיהבהנחיות אלה ולפ

 כולל לעבודת מחקר.גנרי דגם זה מהווה דגם  

 

 עיוני כוללת מספר מרכיבים לפי הסדר הבא:-גמר בנושא מדעי-עבודת
 

 רשע
 תוכן עניינים

 )אופציונלי( הקדמה
 מבוא אישי, סיבות לבחירת הנושא, תודות -
 מבוא

 הצגת הנושא ומטרות העבודה -
 השאלות המחקריות המרכזיות -
  הרקע התיאורטי הנדרש מציתת -
 שיטת המחקרו תיאור מקדים מתומצת של מהלך החקר -

 
 פרקי העבודה

 רלוונטי לנושא, ערוך עצמאית()רקע תאורטי, ממוקד,  סקירת ספרות מחקרית -
  שיטת המחקר/תיאור מהלך המחקר -
 תוצאות /ממצאיםניתוח תוכן/ הצגת  -
 דיון ומסקנות -

 
 סיכום

 )ביבליוגרפיה(  רשימת מקורות
 (, אשר יש הפנייה אליהם בגוף העבודהיוצגו רק נספחים רלוונטיים לעבודה)נספחים 

 
 
 

 : מקורות והפניות רישום
העבודה והרישום הביבליוגרפי בשולי העבודה ובסיומה יהיו כמקובל בעבודות אופן הציטוט במהלך  -

 פי אחת מהשיטות המקובלות( -מדעיות )על
יירשמו רק מקורות שבהם נעשה שימוש ממשי בעבודה, יש להקפיד על הלימה בין ההפניות בגוף  -

 העבודה לבין המקורות המפורטים ברשימת המקורות.
 

 

https://pop.education.gov.il/final-projects/instructions/
https://pop.education.gov.il/final-projects/instructions/
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 ומחוון גנרי להערכת לומד.ת מנחה: הנחיות כלליות ל3נספח 

עבודה כקף של יגמר )בפורמט וההכתיבת עבודת תהליך ב .הבהכוונת התלמידבסיוע והוא משמעותי המנחה  תפקיד

והכנת  הצעת המחקר ועד סיום כתיבת העבודהגיבוש שמתחיל ב ,מהשלב הראשוןבתואר ראשון(  סמינריונית

תורם , תהליך הנחייה מובנה, הנותן מענה מקצועי ואישי. מטעם משרד החינוך .המול מעריך להגנה בע"פ .הלמידהת

  .התלמיד.ה בכתיבת העבודה והגשתהרבות להצלחת 

בכיתה  בסביבות אוקטוברלגבש הצעת מחקר  .המתחיל .הבדרך כלל תלמיד .שנתיים-שנה וחציכמהלך ההנחיה הוא 

 .את תהליך הכתיבה לקראת ינואר שנה לאחר מכן .תומסיים את החקר במהלך הקיץ .ת, מבצעי"אי' או 

 :.ההצעת המחקר עם התלמיד גיבוש וניסוח -שלב ראשון  

שאלת המחקר ייחודית.  על המנחה לוודא כי לחקור. .ההתלמיד .תלגבש ולזקק את שאלת המחקר אותה מעוניין •

 .מצד התלמיד.ה בכתיבת העבודה כך שתהיה עצמאותלהקפיד על המנחה על  ,כמו כן

 ת המחקר לפי הנחיות הפיקוח על עבודות גמר ובהתאם לתחום הדעת.את הצע .הלנסח עם התלמיד •

 .למצוא חומרים אקדמיים )מאמרים מכתבי עת וספרים( בנושא המחקר .הלסייע לתלמיד •

 המחקר.ידע רלוונטי במתודולוגיות חקר בתחום הדעת בהלימה עם שאלת  .הלהקנות לתלמיד •

 .במידת הצורך תיקונים הנדרשים על ידי הפיקוח על עבודות הגמרביצוע  .הלתווך לתלמיד •

, כבר בתחילת תבחיניהל כל עערכה הטבלת המודע.ת למרכיבי ההערכה ומתקדמ.ת עפ"י  .התלמידהש לוודא •

 התהליך. 

 .כאשר מתקבל אישור סופי להצעת המחקר ההצעה מהווה נייר עבודה ויש לעבוד לפיה •

 

 הנחיית הכתיבה של עבודת הגמר -שלב שני  

או אחר על כל  תיעוד דיגיטלילדאוג לואתגרים בתהליך. יש לקשיים  יםולהיות ער .העם התלמיד קשר רצוףלקיים  •

 משלב ההצעה ועד לסיום כתיבת העבודה. .ההתלמיד הליווי שלתהליך 

 .בכתיבת פרקי העבודה .הלכוון ולהנחות את התלמיד •

  .על המבנה של כל פרק והתוכן הרצוי בו .הלמידלהסביר לת •

 .בדוק את ביצועןלעיר הערות לתיקון ולבדוק פרקים עם השלמת כתיבתם, לה •

 .במחקר ובניתוח ממצאי המחקר .ההתלמידללוות את  •

כל פרקי העבודה כולל הקפדה על מבנה העבודה, מבוא, סיכום, כתיבת עד לסיום  .הלהנחות את התלמיד •

 .יוגרפיהמסקנות וביבל

 . תחום הדעתהנחיות ביבליוגרפיה על פי כללי האקדמיה ובהתאם לסימוכין והלהקפיד על כתיבת ה •

 

 הכתיבה של עבודת הגמר תהליךהערכת  -  שלישישלב 

אותו  התהליךהערכת  , בדגש על על עבודת התלמיד לפי מחוון מנחה ינסח חוות דעתהמנחה  בסיום התהליך,  •

הכולל על  מהציון 30%שמהווה ( 100)ניקוד עד וייתן ציון סופי יבת עבודת הגמר, עובר התלמיד במסגרת כת

 .מלאה לב תשומת לו להקדיש ויש זה במרכיב רבה חשיבות רואים אנו .עבודת הגמר

מים לתהליך החקר לנסח תבחינים המותא או הרצ"ב מחווןב ריטריונים הבאיםקב בקביעת הציון ניתן להסתייע •

 .בפועל שנערך
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 )ציון ההגשה(  ת התלמיד.הלהערכ מנחהלמחוון גנרי 

 של התלמיד.ה דרכי יישום תבחין
 ניקוד

 מירבי

 

 תהליך עבודה

 ותלמידאות

 נק'( 5) ות, בתהליכי הכתיבה ובנושא הנחקרעניין וסקרנ הפגנת 

 ונות קידום רעיוב בקביעת המפגשים ,יוזמה בתהליך העבודה נקיטת

 נק'( 5) ומחשבות

 ף פעולה והווירטואליים, שית/ופן סדיר למפגשי ההנחיה הפיזייםבא העהג

 נק'( 5) ת החקרהתקדמות בעבודנת והפג

 נק'( 5) בודה על פי לוח זמנים שנקבע מראשעל הגשת חלקי הע הקפדה 

 

20 

התפתחות 

אקדמית מחקרית 

 .תשל כותב

 העבודה

 הדעת בת העבודה ובידע בתחום ניכר כי חלה התקדמות בתהליכי כתי

 נק'( 10) שנצבר תוך כדי כתיבת העבודה

 ת כתיבת חקר, על פי כללי במיומנויות אורייניות ובמיומנויו שליטה

 נק'( 10) הכתיבה

 לוגיה ולבחור את המתוד כולתגיות חקר בתחום הנחקר, ילובמתודו שליטה

 10) ישומי()עיוני/כמותני/איכותני/י ולתפעל את מערך החקר הרלוונטית

 נק'(

30 

דיוק בביצוע 

התיקונים לפי 

 הערות המנחה

 ההערות  של נה והפנמה, הבוניםתיק, עריכת על פי ההנחיות עבודה

 10 ביישום ביצוע מיטביו

כתיבה עצמאית, 

מענה מעמיקה, 

 על שאלות החקר

 לי הכתיבה ש בכלומישתוך מיזוג מקורות, באופן עצמאי,  כתיבה

 נק'( 10) המחקריים באופן מיטבי

  העבודה העלתה שאלות וסוגיות שהתשובות ניתנו עליהן במהלך כתיבת

 נק'( 10) העבודה

20 

פה -ביטוי בעל

ויכולת לענות על 

 שאלות וסוגיות

 פה, יכולת -והבנה לגבי הנושא הנחקר בשיחה בעל שליטה טובה הפגנת

לענות על שאלות, להסביר טענות, לדון בדילמות ולנקוט עמדה במהלך 

 חה על העבודהשי

10 

חוסן פנימי ל ביטוי

בתהליך ארוך 

התרשמות  /טווח

 כוללת

 גישות מחשבתיות סיגול התהליך, להתמודד עם האתגרים שזימן  יכולת

להיעזר באחרים כולת , ישעלו בתהליךלמציאת פתרונות לבעיות שונות 

 במידת הצורך ולפתור בעיות דומות בהמשך באופן עצמאי

10 
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 : שכר מנחים4נספח 

משולם למנחים שאושרו על ידי הפיקוח על עבודות הגמר במערכת לעבודות הגמר והוצמדו להצעת  שכר מנחים

המחקר, ביצעו בפועל את ההנחיה והעבודה הוגשה בסופה להערכה במשרד החינוך, לפי התעריפים הבאים, 

 :הכוללים מע"מ

 הנחייה ול גמ תואר מנחה
 )לפי טופס בקשה לתשלום(

 ₪ B.A. 1,261.71תואר ראשון 

 ₪ M.A. 1,407.49תואר שני 

 ₪ PhD 1,550.54תואר שלישי 

 

 בשנת הגשת העבודה להערכה, או בשנה שלאחריה.  הבקשה לתשלום יש להגיש את : מועד תשלום שכר מנחים 

 מסמכים להודיה חן, אחראית שכר מנחים במשרד החינוך, יעביר את תלקיט העבודות הגמר בבית הספר  האחראי על

 3931785-073/ טלפון:   sachar_manchim@education.gov.il בדוא"ל:

 האגף לאישור  הנחיותשקילות תואר בארץ, את שקילות התואר מבצעים בהתאם ל חייבים להעביר תארים מחו"ל

מכתב ממוסד אקדמי מוכר בארץ המאשר את התואר של המנחה מחו"ל. לא  במשרד החינוך או בצירוף תארים מחו"ל

 ניתן להתייחס לתואר מחו"ל ללא אישור מהארץ.
 

 לחצו על הקישור לפירוט – מנחים-משרד החינוך לכל בקשה לשכרהוראות חשבות הנדרשים לפי  המסמכים

 הסבר על טופס בקשת תשלום

נטית להגשת הצעות לעבודת גמר ולטיפול הספר, מתוך המערכת האינטר-הדפסת הטפסים תעשה בבית

במשרד החינוך  להערכה וגשוהשהצעותיהם אושרו והעבודות למנחים של תלמידים  בהן. יודפסו הטפסים

 .פועלב

 הדפסת הטפסים תעשה כך:

 ", בתפריט הפעולות יש לבחור את הסימן  "מנחים" ללחוץ עליו.הגמר-עבודותמערכת יש להכנס ל" .1

תפתחנה שתי אפשרויות, מביניהן יש לבחור את האפשרות: "הדפסת טפסים לתשלום שכר מנחים", ללחוץ  .2

 על הסימן "הדפסה".

וץ על הלימודים )תשפ"ב למשל( וללח-ייפתח מסך שיאפשר הדפסה. במסך זה יש לבחור ולציין את שנת .3

 כפתור "איתור".

יוצג לוח עם רשימת התלמידים )והמנחים שלהם(, שהצעותיהם אושרו. לצורך ההדפסה ניתן לבחור באחת  .4

 דרכים: משתי

 בכותרת לסמן את המשבצת שליד המילה  "הכול". -א.   הדפסת כל הטפסים 

 מימין לשם של התלמיד.ה לסמן את המשבצת. -ב.   הדפסת טופס למנחה יחיד 

 חוץ על הכפתור "הדפסה" )בתחתית העמוד( והטפסים יודפסו.לל .5

mailto:sachar_manchim@education.gov.il
https://students.education.gov.il/towards-academic-studies/academic-degrees-evaluation
https://students.education.gov.il/towards-academic-studies/academic-degrees-evaluation
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/avodot-gmar/documents-required-salary.pdf
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/avg/homepage.htm
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  :דוגמא לטופס

 יש להקפיד למלא מועד הגשה!

 יאושרו בקשות ללא מועד ההגשה לא
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 והשיחה גמרהלהערכת עבודת  כיםמערי: הנחיות כלליות ל5נספח 

, להעריך את לבחון את העבודה בעיניים מקצועיות וחינוכיותה מוטלת האחריות המקצועית כ.על המערי

אופן הצגתם, להתמקד בשאלות המחקר והממצאים השונים, בדרכי איסוף המידע ועיבודו התכנים ו

 להלן מספר דגשים לתהליך ההערכה:  ..הה הציג.ובמסקנות שהתלמיד

 ולאחר מכן השגחה בפרטים, אין בה משום המאפשרת התרשמות כוללת ו קריאה ראשונה מומלץ לערוך

בתחום אלא אם קיים מחוון ייחודי , המצורףלפי המחוון  יההעבודה על כל פרט , שבה תבדקקריאה שנייה

בקריאה זו ניתן וכדאי לרשום שאלות אפשריות למעמד שיחת  אז יש לפעול לפיו., הדעת של הנושא הנחקר

 ההגנה. 

 רכת הגנה בע"פ על המחקר מהציון; והע 80% מעשי שיהווה-מהערכת התוצר העיוני ו/או העיוני הציון יורכב

 הנותרים. 20%-ווה את ההתשבוצע, ש

 מרכיבי הערכה אלה יובאו לידיעת המעריכ.ה עם המחוון הייעודי של תחום הדעתפי -העבודה תוערך על .

סוגיות מתודיות בהערכה, יש ליצור קשר עם המפמ"ר או דילמות ובמקרה של קבלת השיבוץ להערכה. 

 המאשר.ת המקצועית של עבודות הגמר מטעמו. 

 מיום קבלת העבודה להערכה, בתיאום מוקדם  תוך חודשה חייב להתבצע כ.והמערי ה.בין התלמיד המפגש

במקום מסודר וציבורי )בית הספר, )השיחה תוקלט( או באופן פיסי  ZOOMבאופן מקוון באמצעות מראש, 

 ספריה ציבורית, מתנ"ס( ובשעות וימי עבודה מקובלים. 

 לדווח על כך בהודעה , המעריכ.ה מתבקש.ת יההייתה לקוהמנחה  עבודתכי  כ.ההמערי .הבמידה ומצא

 .)בע"פ ו/או בכתב( אין להעביר לתלמיד הערכה שלילית על המנחה. פיקוח על עבודות הגמרל

 את המחקר  להובילהתלמיד.ה לבחור את נושא למחקר,  א תוצר בו באה לידי ביטוי יכולתעבודת גמר הי

תה יוללמוד לעומק את ההיבטים השונים של הנושא הנחקר מחוץ לכתלי הכ טונומיתעצמאית ואובצורה 

ובית הספר בהנחיה אקדמית אישית ומקצועית ולהיכרות מעמיקה עם המחקר העכשווי בתחום. כל זאת 

דה בכללי אתיקה העבודה ולעמי מהימנות ואמינותנוסף על הדרישה החד משמעית והבלתי מתפשרת ל

שאין בעבודה גילוי של עבודה עצמית  כ.ההמערי .הבמידה ומצא. הדרךבראשית ת .רהנדרשים מכל חוק

ניתן לדווח על "חשד"  –במידה לא סבירה ממקורות אחרים  העתקהבמידה מניחה את הדעת, ויש בה 

 במידה והעבודה צמודה, התלמיד לא ישוחרר מבחינה. .במערכת והעבודה תהיה מועמדת לפסילה

 

 שמרו על קשרדרך צלחה ו 

 צוות הפיקוח על עבודות הגמר


