עבודות גמר
מדריך למשתמש

תמיכה תפעולית  -מוקד המינהלת ליישומים מתוקשבים

מדריך למשתמש

בטלפון 03-6906600

תוכן העניינים
הקדמה
כניסה למערכת
פתיחת בקשה להגשת עבודת גמר ושליחתה לפיקוח
צפייה בחוות דעת
תיקון בקשה
מעקב אחר טיפול בבקשה
קבלת אישור סופי

הוספה /עדכון פרטי מנחה
טופס תשלום למנחה

מדריך למשתמש

הקדמה

חזרה לתוכן
עניינים

במערכת זו מזינים בקשה להגשת עבודת גמר עם פרטי הצעת ההגשה.
הבקשה נשלחת דרך המערכת לאישור הפיקוח על עבודות הגמר
והמאשרים המקצועיים.
ניתן לעקוב אחרי סטטוס הבקשה ולתקן את הבקשה לפי חוות הדעת
שהתקבלה.
הגשת הבקשה מיועדת לתלמידים בכתה יא' ולתלמידים בתכנית אלפא
בכתה י' (תכנית למחוננים)

ישנם  2סוגים של עבודת גמר:

גמרצמודה
גמר
עבודת
צמודה
עבודת
עבודה בהיקף של  5יחידות לימוד בתחום דעת אותו לומד התלמיד
במסגרת קבוצת לימוד בבית הספר .עבודה זו מחליפה היבחנות בבחינת
בגרות

עבודת גמר שאינה צמודה
עבודת גמר בהיקף  5יחידות לימוד בתחום דעת אותו לא לומד התלמיד
במסגרת קבוצת לימוד בבית הספר .עבודה זו אינה מחליפה היבחנות
בבחינת בגרות

מדריך למשתמש

כניסה למערכת

חזרה לתוכן
עניינים

מי רשאי לדווח במערכת עבודות גמר?
רכז עבודות גמר /רכז פדגוגי /מי שמנהל בית ספר הסמיך לדווח
במערכת.
יש לוודא כי התפקיד הרשמי של הגורמים המדווחים הוגדר במצבת
עובדי הוראה.
הכניסה באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך.

מהי תקופת הדיווח במערכת?
יש להגיש את הבקשות עד לתאריך .31.01

דרישות כניסה למערכת
הכניסה למערכת עם דפדפן  Internet Explorer 8ומעלה
ניתן להיכנס למערכת עם דפדפן  Microsoft Edgeבמצב תאימות
לExplorer-

מדריך למשתמש

פתיחת בקשה ושליחתה לפיקוח

חזרה לתוכן
עניינים

לפתיחת בקשה חדשה נלחץ על עבודות גמר בתפריט הראשי >>
פתיחת בקשה לעבודת גמר
שימו לב! בצירוף קובץ הצעה ניתן להוסיף קובץ בפורמט  WORDבגודל של עד MB 2

1

2

3
4
5
1

נאתר את פרטי התלמיד

נזין את פרטי ההצעה (שדות יח"ל נלמדות וציון במקצוע יהפכו לזמינים רק בסימון כן
2
בשדה עבודה צמודה) ונצרף קובץ עם פרטי ההצעה המפורטת.

3

נזין את פרטי המנחים

4

נזין את פרטי הועדה המאשרת

5

נלחץ על שמירה >> העברה לאישור פיקוח >> OK

מדריך למשתמש

צפייה בחוות דעת
חזרה לתוכן
עניינים

לצפייה בחוות הדעת נלחץ על עבודות גמר בתפריט הראשי >>
איתור בקשה לעבודת גמר
 1נאתר את פרטי התלמיד

 2נסמן את פרטי ההצעה ונלחץ על פרטי בקשה

 3נלחץ על חוות דעת

 4נצפה בפירוט חוות הדעת

מדריך למשתמש

תיקון בקשה

חזרה לתוכן
עניינים

לתיקון בקשה נלחץ על עבודות גמר בתפריט הראשי >> איתור
בקשה לעבודת גמר
 1נאתר את פרטי התלמיד

 2נסמן את שורת התלמיד ונלחץ על פרטי הבקשה

נעדכן את הבקשה לפי חוות הדעת
3
(עדכון קובץ יתבצע על ידי מחיקת קובץ קיים וצירוף קובץ חדש)

 4נלחץ על שמירה >> העברה לאישור פיקוח >> OK

מדריך למשתמש

מעקב אחר טיפול בבקשה

חזרה לתוכן
עניינים

למעקב אחר בקשה נלחץ על עבודות גמר בתפריט הראשי >>
איתור בקשה לעבודות גמר

1

2

3

 1נאתר את פרטי התלמיד
 2נסמן את פרטי ההצעה ונלחץ על מעקב טיפול בבקשה
 3נעקוב אחר הטיפול בבקשה

מדריך למשתמש

קבלת אישור סופי

חזרה לתוכן
עניינים

לבדיקה האם קיים אישור סופי לבקשה מסוימת נלחץ על עבודות
גמר בתפריט הראשי >> איתור בקשה לעבודת גמר

1
2

 1נאתר את פרטי התלמיד
 2נצפה בסימון ה V-בעמודת 'אישור סופי'
לאיתור כל הבקשות שקיבלו אישור סופי:
בתיבת הבחירה "אישור סופי" יש לבחור "כן" וללחוץ על איתור.

!

אישור סופי משמעותו כי הפיקוח על עבודות הגמר והגורם המקצועי
אישרו את ההצעה וניתן להתחיל לכתוב את עבודת הגמר.

!

לאחר קבלת אישור סופי להצעות התלמידים ,אין צורך לבצע פעולות
נוספות במערכת להצעות שהוגשו בשנת הלימודים הנוכחית.

מדריך למשתמש

הוספת מנחה

חזרה לתוכן
עניינים

להוספת מנחה שאינו קיים במערכת נלחץ על מנחים בתפריט הראשי >>
הוספה /עדכון פרטי מנחה

 1נלחץ על הוספת מנחה

 2נזין את פרטי המנחה ונבצע שמירה

מדריך למשתמש

טופס תשלום למנחה

חזרה לתוכן
עניינים

להדפסת טפסי תשלום למנחים נלחץ על מנחים בתפריט הראשי >>
הדפסת טפסים לתשלום שכר מנחים

1
2
3

 1נבחר את שנת הלימודים בה הוגשה הבקשה להגשת עבודת גמר
 2נסמן  Vבשורת התלמיד והמנחה הרצוי
 3נלחץ על כפתור הדפסה

!

הדפסת טפסי תשלום למנחים מתבצעת לשנה קודמת ,כלומר
עבודות שההצעה שלהן הוגשה בשנת הלימודים הקודמת והעבודה
הוגשה בשנת הלימודים הנוכחית.

מדריך למשתמש

