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 מכללת אורנים ,הפקולטה ללימודים מתקדמים -ריכוז עבודות גמר 

 

 :לכבוד

 ................................ רד"

 

 מנחה -מורחבת  יישומית הערכת עבודת גמרדון: הנ

 

 .שהגיעה לגמר ...............ויישר כוח על העבודה של שלום ........... 

בהכנת עבודת גמר  ית/המלאכה הגדולה של הנחיית סטודנטכל להודות לך על  תאני מבקש

 . יישומית. הגיעה העת למתן הערכה

מחוון שינחה אותך במלאכה זו. בסיום תהליך ההערכה  לדיווח ההערכה ובהמשכומצורף טופס 

לעבודות היחידה לידי רכזת  להשיבוו כולל טבלת המחוון וההערכה המילולית מלא טופס זהליש 

 liraz2@oranim.ac.ilכתובת לאו  גמר

 או להשיבו אלינו. להשאיר את העתק העבודה המצורף בידך מוזמן/נת הנך

ציון עובר , (המנחה וקורא נוסף) הציון של עבודת הגמר מורכב מהממוצע של ציוני שני המעריכים

, העבודה המנחה לציון הקורא הנוסףבין ציון  ומעלה נקודות 20 שלוקיים פער . במידה 70הינו 

  תישלח לקורא שלישי. 

 

 

 

 

 ,בהערכה ותודה

 צור אילהר "ד

  עבודות הגמרלראש היחידה 

 הפקולטה ללימודים מתקדמים

  

mailto:liraz2@oranim.ac.il


 2 

 

 

 

 

 מכללת אורנים ,הפקולטה ללימודים מתקדמים -ריכוז עבודות גמר 

 מורחבת של עבודת גמר יישומית ת מנחהטופס הערכ

 

 .............................. :)מנחה העבודה(  ך/כהשם המערי

 .................... ת"ז:  .................... :סטודנט/יתקראתי את עבודת הגמר של ה

 בתוכנית:  

 ............................................................................בנושא: 

 

 _____ציון העבודה הוא: לאור המחוון המצורף, 

 

המסכם את הערכתך המילולית תוך התייחסות  את הדף המצורף (לא בכתב יד)  מלא/יאנא 

 למחוון.

 

 

 ____________תאריך:                                                                        __________: ___חתימה
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 הערכת מנחה –המורחבת  עבודת הגמר היישומית ה שלהערכלחוון מ

 בהתאם למחוון. את כל אחד ממרכיבי העבודה  העריךהעבודה ל מנחהעל 

תחום 
 ההערכה

ניקוד  תיאור 
מקסימ

 לי

 הערכה

ים תקציר
בעברית 

ובאנגלית
  

תמונה ממצה של העבודה החל מהגדרת הנושא ועד  יםמציג -
 .למסקנות ולסיכום

מילים  600-500ת בין בעברי: הנדרש התקציר מוגש בהיקף -
 .מילים 1000עד ובאנגלית 

 מילות מפתח 3-5בסוף התקצירים מופיעות  -

5  

או שאלת המחקר ו/כולל הגדרה של נושא העבודה ומטרתה  - מבוא 
 הרחבה. 

 מציג את הבעיה שהמחקר מתמודד עמה -
לתכנית שבה לומד  מתייחס לרלוונטיות הסוגיה הנדונה -

 החינוך ולגוף הידעשדה ל נט,דהסטו

5  

סקירת 
 ספרות 

מגוונת, בחינה של ספרות מחקר ועיון סקירת הספרות כוללת  -
 ועדכנית, ומאירה את נושא המחקר על כל היבטיו איכותית

 .הרלוונטיים לסוגיה הנבדקת
, אינטגרטיבית וכתובה בשפתו של החוקרסקירת הספרות  -

ים וממעטת בעריכת "רשימות מכולת" ובשימוש בציטוט
 ישירים

20  

סיכום 
הסקירה, 

שאלות 
המחקר 

 והשערותיו

 סיכום קצר של הסקירה -
 מפורטות בצורה בהירהושאלות המשנה שאלות המחקר  -

 ומקושרות לסיכום הסקירה
 . בצורה מדויקת וברורה פרוט של השערות המחקר, אם ישנן -

5  

שיטת 
  מחקר

 לנושאים הבאים: ומדויקת  , מנומקתבהירההתייחסות  -
 התאמתו לשאלת המחקר (במחקר איכותני)המחקר ו סוג -
 משתתפי המחקר/מדגם/אוכלוסית המחקר -
 (אם רלוונטי)  משתני המחקר -
הכלים תקפים ומהימנים, ישנו פרוט מדויק  – כלי המחקר -

 שלהם והפנייה לנספח (שאלון, מדריך ראיון וכיוצא בזה)
 שלב אחר שלבמהלך המחקר  -
(הסכמה מדעת, אישור ועדת האתיקה והמדען  אתיקה -

הראשי, במידת הצורך). ישנה הפנייה למסמכים רלוונטיים 
 בנספח. 

 דרכי ניתוח הנתונים. -
רפלקציה: התייחסות למעמד החוקרת והרקע שלה (בהתאם  -

 למקובל בסוגת המחקר)

10  
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הצגת 
  ממצאיםה

על פי המקובל בפרדיגמת   הממצאים מוצגים בצורה בהירה -
 המחקר הרלוונטית, ומאירים היבטים שונים בסוגיה הנדונה.

15  

דיון 
 ומסקנות

 של הממצאים בזיקה לסקירת הספרות. מושכל ישנו הסבר  -
ות הנובעמאירות עיניים הדיון כולל מסקנות ותובנות  -

 .מהממצאיםמסקירת הספרות ו
 למגבלות המחקר.מושכלת קיימת התייחסות  -

20  

  המלצות
לשדה 

החינוך 
ולמחקר 

 עתידי

 לשדה: -
כולל  ,התייחסות מסכמת לצד היישומי הנדרש מהעבודה -

 .המלצות לפעולה
 למחקר: -
 הצעות למחקר עתידי על בסיס הדיון והמסקנות. -

5  

ביבליוגרפי
 ה ונספחים

פריטים, מהם  25כוללת לפחות ביבליוגרפית הרשימה ה -
 .פריטים מעשר השנים האחרונות 12-ו באנגלית 10לפחות 

הרשימה הביבליוגרפית מבוססת על מקורות אקדמיים  -
 .שפיטים וכתובה על פי הכללים

דוגמאות מתמלילי שילוב נספחים רלוונטיים: כלי המחקר,  -
טפסי הסכמה מדעת, אישורים של ועדת האתיקה ראיונות, 

 ו/או המדען הראשי 

5  

 .המנוסחים בתקנון םכלליהפי על הגשה  - הגשה
תקינה וללא שגיאות ו אקדמית העבודה כתובה בשפה -

 .כתיב, תחביר ופיסוקהקלדה, 
השער החיצוני והפנימי, תוכן העניינים והשער האחורי  -

 באנגלית ערוכים בהתאם לדרישות התקנון.
האזכורים בגוף העבודה והרשימה הביבליוגרפית כתובים  -

 עפ"י הכללים.
עמ' למחקר  80-70 -מ' למחקר כמותי וע 60-50היקף העבודה  -

 איכותני (כולל ביבליוגרפיה, לא כולל שערים ונספחים)

5  

תהליך 
 העבודה

מחויבות ולהתנהלות של הסטודנט/ית במהלך כתיבת  -
 העבודה.

5  

סה"כ 
 ניקוד 

 100  
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 הערכה מילולית של העבודה
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