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 :העתקים

 מנהל אגף א' שפותדר' ציונה לוי , 
 יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגישליסל , מירי ' דר 
 סגן יו'ר המזכירות הפדגוגית, סטוןמר יובל אוליב 
 מפקחים כוללים 
 מדריכות ארציות ומחוזיות 
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 עבודת גמר בצרפתית -  )עוד  5 יח''ל(

 

או  שונההפיקוח על הוראת הצרפתית מציע עבור לומדי צרפתית או תלמידים בודדים אפשרות 

 נוספת היבחן לבגרות בצרפתית: עבודת גמר.

 

' עד הכנת העבודה תהיה במסגרת לימודי צרפתית עבור לומדי צרפתית או עבור תלמידים בודדים מכיתה י

  מאושר ע'י הפיקוח. יב' תוך שנתיים בליווי מנחה

 יחידות בגרות . 5ומקנה  הפיקוח יאשר רקהעבודה מלווה על ידי מנהל תזה ש

לקבלת  דקות, )מלווה במצגת( 20עד  15-לבחינה בעל פה של כ בסיום העבודה התלמיד יעמוד מול ועדה

במערכת של עבודות גמר ורק אחרי אישור המפמ'ר דרך  31.12 -הצעת המחקר תשלח לפני ה הציון.

 המערכת התלמיד בליווי עם המנחה שלו, יכין את כל העבודה.

ו תלמידים לכתיבת עבודת גמר ירשמו באתר של עבודות גמר של בתי ספר המעוניינים לרשום תלמיד א

 . כאן הקישור משרד החינוך.

יחידות בצרפתית )שפה דבורה, כתובה, תרבות,  5על עבודת הגמר לכלול את כל המיומנות הנדרשות מרמת 

מט מחייב )תכנון עבודה בהיקף גדול, מתודולוגיה, הפניות וכד'( על מנת לשמור על רמה גבוהה, ועל פור

 שנתיים, החל מכיתה י' או  י"א.-ביבליוגרפיות, וכד'(. פרויקט מסוג זה מתפרש על פני שנה וחצי 

 :ההצעה

 וגמאות לנושאים:ד 

 גמר יכול לעסוק:-נושא לעבודת

 עיצוב, מאפיינים תקופתיים, )כגון: מאפייניו של ז'אנר, אמצעי בספרות הצרפתית  בבעיה תיאורטית

 תהליכי יצירה וכו'( או בסוגיות תמטיות.

אפשר לכתוב על מספר יצירות שיש להן נושא משותף )לדוגמא: מעמד האישה בספרות במשך תקופה 

 מסוימת(, או לכתוב על מספר יצירות של יוצר מסוים.

 עם אפשרות בחירת נושא כמו בעיית החיים בפרברי פריז. בנושא הקולנוע הצרפתי

 דמות היהודי באומנות הצרפתית -בנושא אומנות הציור

 )היהדות בתקופה נבחרת( סטוריהיבנושא ה
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 :סק בסיפורי חיים ו. פרויקט זה עפרויקט האקדמי הקהילתימודל  העבודה מבוסס על  פרויקט

הפרויקט יכלול ראיונות שטח על פני מספר  .מבוגרת יוצאות תפוצות פרנקופונית של אוכלוסייה

 פגישות ועיבוד הראיונות. 

 :גמר יכולה לכלול יצירות מפרי -עבודת עבודת הגמר הכוללת יצירות שכתב התלמיד בעצמו

עטו של התלמיד )קובץ סיפורים, מקבץ שירים, מחזה וכו'(. עבודה מסוג זה תכלול, בנוסף 

עצמן, גם חלק תיאורטי שיתייחס לאספקטים עקרוניים. בעבודה זו יהיו המרכיב העיוני ליצירות 

 בזה בקשר רעיוני באופן אימננטי. והמרכיב היצירתי קשורים זה

  יימים שלושה מסלולים:ק

  הציונים 2 יח' )עבודת גמר בצרפתית, 5רות(+ יח' בצרפתית)בג 5עבור תלמיד לומד צרפתית המעוניין לסיים 

  .עבודה לא צמודה -מוכרים ויופיעו בתעודת בגרות( 

  עבודה צמודה- ארצי מטעם הפיקוחעבור לומד צרפתית  ובמקום מבחן בגרות. 

  עבודה לא צמודה -עבור תלמיד בודד. 

  קישור- בנה העבודהמ 

בהנחייתו של מנחה בעל השכלה אקדמית בתחום ספרותי: ספרות  גמר בצרפתית-עבודתאת  יש להכין

 צרפתית השוואתית, או כל נושא שנוגע במחקר של התלמיד.

המנחה האקדמי הוא הסמכות המקצועית המלווה את הכנת העבודה. תפקידו העיקרי של המנחה האקדמי 

נחה האקדמי לא תובא ההצעה הוא ללוות את התלמיד המכין את העבודה וכותב אותה. ללא אישורו של המ

לדיון. הוא יאשר בחתימתו את טיבה של ההצעה המוגשת והתאמתה. בסיום תהליך הכנת העבודה יכין 

 .המנחה חוות דעת עליה

 

 ציונים 2-ערכה על עבודת גמר תחולק לה 

כאשר המרכיב של כתיבה היצירתית  100)הציון יינתן מתוך  60%הגשת עבודה בכתב שמשקלה  .1

  מכלל העבודה(. 60יהווה % מכלל העבודה והמרכיב העיוני 40יהווה %

  הקליקו כאן למחוון .40%( מול המפמ'ר soutenanceהפרזנטציה ) .2
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