פרס ון ליר לעבודות גמר מצטיינות בתחום מדעי הרוח לשנת תש"ף
תקנון הפרס
א .מטרות הפרס


להעלות את המודעות לחשיבותן של עבודות גמר בתחום מדעי הרוח בקרב תלמידי בתי
הספר התיכוניים.



להגדיל במידה ניכרת את מספר עבודות הגמר הנכתבות בתחומי מדעי הרוח.

ב .אופן הענקת הפרס ומועד חלוקתו
ארבעה פרסים לעבודות גמר מצטיינות יוענקו לתלמידים שהגישו את עבודות הגמר שלהם
בתחומי מדעי הרוח בהיקף של  5יחידות לימוד ,במסגרת בית הספר ועל פי דרישות משרד
החינוך .הפרסים יחולקו בטקס שייערך במכון ון ליר בירושלים לקראת סיום שנת הלימודים
במערכת החינוך.

ג .מועד ומסמכים נדרשים
את עבודת הגמר יש להגיש בגרסה זהה לזו שהוגשה למשרד החינוך ,בשלושה עותקים
מודפסים ובעותק דיגיטלי אחד (בפורמט  Wordאו  .)PDFלעבודה יש לצרף שני מכתבי
המלצה המעידים על איכות העבודה :האחד ממנחה/ת העבודה והשני ממנהל/ת בית הספר.
את העותק הדיגיטלי יש לשלוח בדואל ל ;prize@vanleer.org.il -את העותקים
המודפסים בצירוף מכתבי ההמלצה יש להגיש למכון ון ליר בירושלים ,רח’ ז’בוטינסקי ,43
ת"ד  4070ירושלים.9104001 ,
המועד האחרון להגשת המועמדות :יום שישי ,י"ז באדר תש”ף.13.3.2020 ,

ד .הגדרות הפרס


הגדרת מקצועות הלימוד הנכללים במדעי הרוח
מקצועות הלימוד הנכללים בתחום מדעי הרוח :ספרות; היסטוריה; תנ"ך; לשון;
מחשבת ישראל; פילוסופיה; יהדות; ספרות ערבית; דת האסלאם; מורשת הדרוזים;
חקר עיוני בתחומי האמנויות ועבודות באזרחות הנוגעות בתחומי מדעי הרוח.



הגדרת המושג "עבודת גמר" (על פי אתר משרד החינוך)
עבודת הגמר היא משימה לימודית ,אחת ממשימות הסיום הנכללות בתעודת הבגרות,
המאפשרת לתלמיד לימוד נושא וחקירתו על פי בחירה ועניין אישיים .עבודת הגמר היא
בת חמש יחידות לימוד .על העבודה לעמוד בדרישות וכללים מקצועיים שנקבעו על ידי
הפיקוח במשרד החינוך .הכנתה נעשית בכיתה יא—יב ,בליווי של מנחה אקדמי מומחה
לנושא ובליווי והכוונה של מורה בית ספר .הכנת העבודה נתונה לבחירתו של התלמיד,
ויכולה להיות מטלה נוספת ("עבודה בבחירה") או מטלה המחליפה את אחת מחובות
ההבחנות שלו ("עבודה צמודה").
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הפיקוח על עבודות הגמר במשרד החינוך,
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/avodotgemer/default.htm



הגדרת המושג עבודת גמר מצטיינת
עבודה שיש בה העמקה ,מצוינות וחידוש ,בהתאם לקריטריונים שתגבש הוועדה השופטת
של הפרס.



מי רשאי להגיש עבודה לפרס ?
כל תלמיד/ת כתה יב במערכת החינוך על מגוון זרמיה שהגיש את עבודת הגמר למשרד
החינוך ושמנחה העבודה ומנהל/ת בית הספר שלו ממליצים עליה במכתב שיופנה לוועדת
השיפוט במכון ון ליר בירושלים.

ה .תהליך השיפוט והרכב הוועדה השופטת


ועדת השופטים תמונה על ידי מכון ון ליר בירושלים והיא תכלול עד  6חברים ,אנשי
אקדמיה מובילים בתחום מדעי הרוח.



כל העבודות אשר תוגשנה עד למועד הנקוב בתקנון זה תיבחנה בבחינה ראשונית על ידי
ועדת השופטים ,על מנת לוודא כי אכן מדובר בעבודות גמר ,כהגדרתן לעיל וכי צורפו
ההמלצות הדרושות על פי תקנון זה.



עבודות אשר לא צורפו להן ההמלצות ,כאמור ,תיפסלנה על אתר וללא דיון נוסף .ועדת
השופטים תהיה רשאית לקבוע ,לפי שיקול דעתה ,כי עבודה שהוגשה לתחרות אינה עונה
להגדרה של "עבודת גמר" על פי תקנון זה ,ובמקרה כאמור ,העבודה תיפסל.



עבודות הגמר אשר עמדו ,על פי קביעת ועדת השופטים ,בתנאים המקדמיים כאמור לעיל,
תועברנה לבחינה מהותית על ידי הוועדה .במסגרת בחינה זו ,תתייחס הוועדה ,בין היתר,
לאיכות העבודה ,בהירותה ואופן ניסוחה ,מקוריותה והחידוש האקדמי הגלום בה ,אופן
ניתוח המקורות אשר שימשו לכתיבתה ,שיטתיות הכתיבה ופוטנציאל התרומה של תוכן
העבודה לקידום השיח האקדמי.



ועדת השופטים תקבע את סדרי עבודתה ,כראות עיניה ,והיא תהיה רשאית לקיים דיונים
בהרכב מליאה מלא או בצוותים מצומצמים ,בהתאם לאילוצי לוחות הזמנים של חבריה.
החלטתה הסופית של ועדת השופטים בדבר העבודות הזוכות תתקבל ברוב דעות של כלל
חברי הוועדה.



במהלך הדיונים תהיה ועדת השופטים רשאית לעדכן את נוהל עבודתה או לשנותו ,לפי
ראות עיניה ובהתאם לצרכים.



בסיום תהליך השיפוט תיבחרנה ארבע עבודות מצטיינות וכותביהן יוכרזו כזוכים בפרס.

ו .סכום הפרס
בשנת תש"ף סכום הפרס לכל אחת מארבע העבודות הזוכות עומד על .₪ 4,000

ז .שיקול דעת בבחירת העבודה ובהענקת הפרס
בחירת העבודות הזוכות תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה השופטת והחלטתה
תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור .לא יהיה תוקף לשום אמירה או מצג ,אם יוצגו ,ביחס לעבודה
כלשהי  ,בין בעל פה ובין בכתב ,במהלך תהליך השיפוט ,ורק החלטתה הסופית של הוועדה
השופטת היא זו שתחייב.

