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 ןעבודת גמר בתיכו -מיזם "תנופה" שמטרתו קידום והנגשת בגרות במחקר 

 לחברי הסגל שלום רב,
 

שמטרתו קידום והנגשת בגרות במחקר  "תנופה" מצורפת פנייתה של מנהלת מיזם
 עבודת גמר בתיכון. -
 

סלול מידים הלוקחים חלק במספר התלמ נוסדה כדי לייעל ולהגביר את "תנופה"
 5טלת חקר בהיקף של מ יד תיכון אינטרני בישראל רשאי לבצעמסגרתו כל תלמב

חליפה את בחינת הבגרות הכתובה או כעבודה שנוספת מיחידות, או כעבודה ש
אית כדרך מה אקדמחקרית ברמ הקניית חשיבה רכזית היאמטרתנו המ לה.

 חיים, כבר בגילאי התיכון.
תלמידים שצולחים את המסלול מספרים שזו הייתה החוויה המשמעותית ביותר 

שיזכרו מלימודיהם. חלקם, אף מעידים שבחרו את מקצוע ומוסד לימודיהם 
לאורך השנים הודגשו שוב ושוב חסמים שמונעים  בעקבות המחקר שביצעו בתיכון.

ת החותם הגלום בהן בחברה, דבר המתבטא בעיקר מעבודות הגמר מלהותיר א
החסם המרכזי  .בסטגנציה של מספר התלמידים החוקרים בכל המקצועות

 .שהוצג הוא מחסור במנחים בעלי תואר שני לפחות לליווי התלמידים
ומשתפים  מיצוי מקורות מנחיםל כחלק מהעבודה ב"תנופה" אנחנו פועלים

עם תחילת פעילותה של   ר וחברות תעשייה.עם אוניברסיטאות, גופי מחק פעולה
"תנופה" גדל משמעותית מספר התלמידים כותבי עבודות הגמר ואנו מתכוננים 

מהמנחים שפעלו במסגרת  55%לקראת שנת הלימודים הבאה. בשנה"ל הנוכחית 
תלמידים לעולם  021הפרויקט החזיקו בתארים מתקדמים וחשפו למעלה כ 

פעולה עם גמלאי ואנשי ועד ארגון הסגל של נשמח מאוד לשתף  האקדמיה.
 אונ' חיפה לצורך איתור מנחים מקצועיים ומנוסים.

אציין כי "תנופה" מפעילה תכנית הכשרה מיוחדת שעוברים התלמידים המשתתפים 
בפרויקט, כך שהם מקבלים ארגז כלים בתחום המבוא למחקר, הכתיבה 

 הביבליוגרפית ומציאת מקורות.
כי העצום שאנחנו רואים בהנחייה שכזאת, אציין גם שמשרד מלבד הערך החינו

החינוך ומשרד המדע מעודדים את הפרויקט ופועלים לקידומו, ועבודות הגמר אף 
  מקבלות הערכה לאומית ובינלאומית במסגרת תחרויות, תערוכות ומשלחות.

 
שיש ולהיווכח   /gemer.org-https://www.avodat הנכם מוזמנים לבקר באתר המיזם

 דברים טובים כאלה ואנשים טובים כאלה בארצנו!
 

הפנייה היא למנחים פוטנציאליים הן מבין חברי הסגל הפעילים והן מבין חברי 
 הסגל הגמלאים.
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