
 
 

 מכללת אורנים –הפקולטה ללימודים מתקדמים 

 
 
 

 לכבוד: 

 ................. רד"

 הנדון: הערכה של הצעה לעבודת גמר יישומית מורחבת

 ,רבשלום  .....................

להודות לך על היענותך לקרוא ולהעריך את הצעת עבודת הגמר היישומית המצורפת  תאני מבקש

 למכתבי.

  .................. :ית/שם הסטודנט
 ..................... ז:ת"

  שם התוכנית:

 ........................................ נושא העבודה:
 ......ד"ר ....... שם המנחה:

 .מורחבתנה עבודת גמר יהעבודה ה

  .עפ"י המחוון המצורףאודה לך אם תתייחס/י לעבודה 

שלושה שבועות לכל לידי רכזת היחידה לעבודות גמר, את ההצעה עם התייחסותך יש להעביר 

 על מנתשבועיים נודה על בדיקת ההצעה תוך .   liraz2@oranim.ac.il כתובתלשלוח ל או היותר

 ן. בהצעה לעבודת גמר הערותיך הא לגרום להם לעיכוב יתר על המידהלתת מענה לסטודנטים בל

בידי מנחה העבודה. זכותך לא לציין את שמך על טופס  נתון אישור ההצעהאילו ו ,בבחינת המלצה

 .ההערכה

להיעזר  ינוהלי הגשת עבודת גמר יישומית באורנים תוכל/ במידה ותזדקק/י למידע נוסף לגבי

 . קשר בדואר אלקטרוני ל לימודי התואר השני או ליצור עמנוש באתרבתקנון המצוי 

 ,על הנכונות והמאמץ בתודה והערכה

 אילהצור ד"ר 

 ראש היחידה לעבודות הגמר
 הפקולטה ללימודים מתקדמים



 מורחבתהערכה של הצעה לעבודת גמר יישומית 

  שם הסטודנט/ית: ..................
 ת"ז: .....................

 שם התוכנית: 
 ........................................ נושא העבודה:

 שם המנחה: ד"ר .............

 נה עבודת גמר מורחבת.יהעבודה ה

 

 _____________ תאריך:

 

 בחר/י אחת משלוש האפשרויות:

 

 .את ההצעה כמו שהיא ת/א.  מאשר

 

 מבקש/ת לערוך תיקונים כמפורט במסמך המצורף.ב.  

 

, כמפורט במסמך (נדרש שכתוב של כל ההצעה או חלקים מרכזיים בתוכה ת/ג. לא מאשר
 .)המצורף

 

, כולל מסמך המסכם את הערכתך המילולית תוך התייחסות למחוון (לא בכתב יד) אנא צרף/פי
 .הצעות לתיקונים במידה ויש או הסבר לפסילת ההצעה

 

  



 מורחבת לעבודת גמר יישומית הצעהמחוון הערכה של 

ולהעיר לסטודנט במידה ויש  אחד ממרכיבי ההצעה המפורטיםכל ל התייחסעל קורא ההצעה ל
 באחד או בכמה מהמרכיבים הללו.קון ימקום לת

 תיאור הנושא

 פסקה המתארת את נושא העבודה, שאלת המחקר ועיקרי שיטת המחקר. - תקציר

  נושא העבודה בהיר לקורא ומובן על איזו בעיה העבודה מנסה לענות. - מבוא
בתוכנית להוראה ( ה של התוכנית במסגרתה הוא נכתב.הנושא מצוי בתחומ -

  ).סוגיית ההוראה/למידהתחומית ברור הממד הרב תחומי של -רב
העבודה מצביעה על אפשרות ליישום . (לנושא היבט יישומי מוסבר ומנומק -

של רעיון ייחודי, גישה מחדשת, יחידת הוראה או תוכנית חדשה במסגרת 
  .)מערכת החינוך

 ותושאלת המחקר העיקרית ברור מטרת העבודה ברורה -
חשיבות פתרונה, והוסברה התרומה שיכולה וניתן הסבר נאות של הבעיה  -

 להיות לעבודה זו למערכת החינוך (יישומיות פוטנציאלית).

הנושא שלם ייעשה במסגרת העבודה הגמורה) של  עיגוןראשוני ( עיגוןישנו  - סקירת ספרות
 איכותית.שדה התיאורטי תוך שימוש בספרות מחקר ועיון הנחקר ומושגיו ב

(על חלק מהמקורות להיות מחמש השנים האחרונות)  הסקירה עדכנית -
 נושא המחקר. בוממוקדת 

שאלת/שאלות 
 המחקר

 שאלות המחקר מוגדרות באופן ברור.שאלת/ -
 שאלת/שאלות המחקר נובעות מסקירת הספרות. -

 .ישנה הבהרה של סוג המחקר והסבר מדוע הוא מתאים למחקר המוצע - מחקרהשיטת 
אוכלוסיית המחקר,  כלי המחקר, מופיע תיאור של משתתפי המחקר/מדגם/ -

 .הנתוניםודרכי ניתוח מהלך המחקר משתנים (במחקר כמותי), 
 .ניתן לבצע את שלב איסוף הנתונים בפרק זמן סביר -
  מקובלים בתחום.תקפים וכלי המחקר  -
לועדת , כולל פנייה העבודה עומדת בכללים האתיים של מחקר בשדה החינוך -

 .האתיקה של מכללת אורנים (יש לשלב אישור במידת הצורך)

 ביבליוגרפיה
 ונספחים

הוגשה רשימה ביבליוגרפית ראשונית המציעה בסיס עיוני נאות להתחלת  -
 .העבודה

 פריטים באנגלית. 10פריטים מתוכם  20  הרשימה מבוססת על לפחות -
 פריטים מעשר השנים האחרונות.  8הרשימה מעודכנת וכוללת לפחות  -
 .  APAשל ה הרשימה כתובה לפי הכללים -
צורפו נספחים רלוונטיים: טופס הסכמה מדעת, שאלונים, מדריכי ראיונות  -

 וכל מסמך רלוונטי אחר. 

 צורת הגשה
 והיקף ההצעה

 .ההצעה מוגשת בצורה מסודרת ובהירה כמקובל במסגרת אקדמית -
 כתובה בשפה תקינה וללא שגיאות כתיב. ההצעה -
 השער ותוכן העניינים ערוכים בהתאם לדרישות המפורטות בתקנון. -
 עמודים לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים 15היקף ההצעה עד  -



 ההצעהספח (מתוך התקנון): צורת ההגשה של נ
 . 4Aהדפסה: צבע שחור על דפים לבנים בגודל  .1

 רגיל). –וליים ש –שוליים: רגיל (פריסת עמוד  .2

 Traditional –, בערבית 12גודל  Times New Roman –, באנגלית 12דויד גודל  -גופן: בעברית  .3

Arabic  12גודל. 

 .1.5רווחים בין השורות:  .4

שורה ראשונה  –כניסות ומרווחים  –ס"מ (פסקה  1.2פסקאות: פסקה חדשה תתחיל בזיח של  .5

 ). אין לשלב רווח בין הפסקאות. 1.2

 ות: כותר .6

 .(bold), במודגש 14גודל  - 1רמה 
 .(bold), במודגש 12גודל  - 2רמה 
 .12גודל  – 3רמה 

 .WordArtיש להימנע משימוש בצבע ובעיצוב של  .7

 הטקסט יהיה מיושר לימין בלבד (בעברית ובערבית) ולשמאל בלבד (באנגלית). .8

הפרקים בתוכן העניינים ובגוף -כל פרק יתחיל בעמוד חדש. יש למספר את הפרקים ותת .9

 הטקסט.  

 המספור ימוקם בתחתית העמוד במרכז. .10

 אין לתת מספרי עמודים בשער, בתודות ובתוכן העניינים. התקציר ימוספר בספרות רומיות.  .11

 דה. עמודי הביבליוגרפיה והנספחים ימוספרו בצורה רציפה כחלק מהעבו .12

 צורת רישום הביבליוגרפיה תהיה בהתאם לכללים הנהוגים בכל תכנית:  .13

o תחומית) עפ"י כללי ה-בכל התוכניות (למעט התכנית להוראה רב-APA. 

o תחומית: בסיכום עם המנחה ולפי כללי כתיבה אקדמיים המקובלים -בתוכנית להוראה רב

 שנבחרו.בכתב עת מדעי כלשהו. יש לציין במבוא לעבודה מהם הכללים 

 כיוונית בין רשימת המקורות לאזכורים בגוף הטקסט.-יש להקפיד במיוחד על התאמה מלאה דו .14

בין הפריטים.  1.5ברשימת המקורות יש לעשות שימוש ברווח בודד בתוך הפריט וברווח של  .15

 המקור יהיה רשום בפסקה תלויה (שמות החוקרים כלפי חוץ). 

לטה, נושא העבודה, שם הסטודנט/ית ומספר תעודת שער העבודה כולל את שם המכללה והפקו .16

 הזהות שלו/ה, שם המנחה ותאריך.

 יש להימנע מאיורים שאינם חיוניים לתוכן העבודה. .17

בעבודת גמר מורחבת הנכתבת בעברית או בערבית יש צורך בשער אחורי באנגלית (חיצוני  .18

 באנגלית איננו ממוספר. ופנימי) ותקציר באנגלית הזהה לתקציר בעברית או בערבית. התקציר

בעבודה (הן בעבודת גמר והן בעבודת גמר מורחבת) הנכתבת בערבית על השער להיות כתוב  .19

בערבית ועברית יחדיו. על עבודה זו לכלול תקציר בעברית הזהה לתקציר בערבית ומופיע מיד 

 לאחריו. 
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