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 הספר לתואר שנינהלים וסדרי למידה בבית  -תקנון 

( במכללה האקדמית לחינוך חמדת .M.Edהספר לתואר שני )-הנהלים וסדרי הלמידה של בית

הדרום מהווים פרק המשך לנהלי סדרי הלמידה של התואר הראשון במכללה. מובאים כאן רק 

לומדים והמרצים בביה"ס ללימודי תואר שני הספר לתואר שני. ה-הסעיפים הייחודיים לבית

 .וצנוע מתבקשים לכבד את נהלי המוסד ולהגיע בלבוש הולם

 תנאי הקבלה .1

 :ניהול מארגון מערכות חינוך -ו חינוך מדעילתכניות  1.1

 ידי המועצה להשכלה גבוהה ותעודת -תואר אקדמי ראשון ממוסד המוכר על

 הוראה

  תואר הראשוןומעלה בלימודי ה 80ציון ממוצע של 

 שלוש שנות ניסיון בהוראה או בתפקיד חינוכי 

 שליטה בשפה האנגלית ברמת 'פטור' של התואר האקדמי הראשון 

 עמידה בראיון קבלה 

 התרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתהלתכנית  1.2

  תוארEd או .B.A 80. )בתחומי יהדות ו/או באחד ממדעי הרוח הכלליים( בציון 
 ומעלה

 הוראה תעודת 
 שלוש שנות ניסיון מוכח בהוראה בהיקף העסקה של שליש משרה לשנה לפחות 

 המלצת ועדת קבלה וראיון עם ראש התוכנית 

ש"ס במקצועות  12: בעלי תואר ראשון שלימודיהם לא כללו לפחות המחויבים בהשלמות
היהדות יחויבו בהשלמות, בסך של שש ש"ס לפי קביעת ראש התכנית. קורסי השלמה 

לו יכללו קורסים במקרא, כגון: מבוא למקרא, תולדות עם ישראל בתקופת המקרא א
 והמזרח הקדום במקרא.

 

 :סדרי הרישום .2

 יש למלא טופס הרשמה אליו יצרף המועמד את המסמכים המקוריים הנלווים: 2.1

  טופס רישום 

 תעודת תואר אקדמי ראשון ותעודת הוראה בצירוף תדפיסי ציונים 

 האישור על ותק בהורא 

 שתי תמונות פספורט 

 צילום תעודת זהות 

 קורות חיים 

 )קבלה על דמי הרשמה )דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים 
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 הספר לתואר שני: -הספר או להוריד מאתר בית-טופס הרשמה ניתן לקבל במזכירות בית

 http://www.hemdat.ac.il/toar_sheni/nihul_maaracot_hinuch/rishum.html 

 

 דמי הרישום: 2.2

ידי יחידת הרישום. -גובה דמי הרישום נקבע בתחילת כל עונת הרשמה ומפורסם על

דמי הרישום אינם נכללים בשכר הלימוד והם יפים להצגת המועמדות פעם אחת בלבד 

 עוברים משנה לשנה(.)אין הם 

 

 ביטול הרשמה: 2.3

 הספר.-למזכירות בית בכתביודיע על כך  –מועמד המבקש לבטל הרשמתו  2.3.1

המועד הקובע לחישוב החזר/חיוב כספי לסטודנט המבטל את הרשמתו יהיה  2.3.2

 בכתב.תאריך קבלת הודעתו 

 

 :מעמד הסטודנט בלימודי התואר השני .3

 סטודנט יהיה במעמד "מן המניין" אם:  3.1

הספר ללימודי -כל תנאי הקבלה לתכנית וקיבל מכתב המאשר את קבלתו מטעם ביתעמד ב

 תואר שני.

סטודנט יהיה במעמד של "מועמד" שלא התקבל עדיין ללימודים אם הוא נדרש לקורסי  3.2

 פי קביעת ראש התכנית.-השלמה על

 

 :משך הלימודים והיקפם .4

שעות שנתיות  21ל עד משך הלימודים הוא שנתיים )ארבעה סמסטרים( בהיקף כולל ש

שעות סמסטריאליות )ש"ס(. היקף  זה אינו כולל לימודי השלמה, אם  42)ש"ש( שהן 

הסטודנט יידרש להם. בכל מקרה, סטודנט אינו רשאי להאריך את לימודיו יותר מארבע 

 שנים.

 

 :תקנון שכר הלימוד .5

של  הנחיות. בכפיפות ל)או המל"ג( שכר הלימוד נקבע בהתאם להנחיות משרד החינוך 5.1

שומרת לעצמה הנהלת המכללה את הזכות לשנות את גובה שכר הלימוד  ,גופים אלו

 ואת מועדי התשלום.

 .200%שכר הלימוד עבור שתי שנות לימוד בתכנית הוא  5.2

 25%הארכת משך הלימודים לשנה נוספת )שלישית( תחייב את הסטודנט בתוספת של  5.3

 מגובה שכר הלימוד השנתי.

 15%ים לשנה נוספת )רביעית( תחייב את הסטודנט בתוספת של הארכת משך הלימוד 5.4

 מגובה שכר הלימוד השנתי.

 

http://www.hemdat.ac.il/toar_sheni/nihul_maaracot_hinuch/rishum.html


4 
 

4 
 

 :הכרה בלימודים קודמים )אקרדיטציה( .6

 ש"ס( מחובות דרישות הלימוד בתכנית. 8ש"ש ) 4סטודנט יוכל לקבל אקרדיטציה עד  6.1

הקורסים ששימשו לאקרדיטציה הם כאלה שנלמדו לקראת תואר שני ומעלה במוסד  6.2

 .במוסד אקדמידמי מוכר ולא חושבו בעבר לתואר כלשהו אק

שנים לפני תחילת הלימודים לתואר שני במכללה, והציון בהם  6הקורסים נלמדו עד  6.3

 ומעלה ובלבד שזהו ציון עובר במוסד שבו נלמד הקורס. 70היה 

התכנים והדרישות האקדמיות של הקורסים תואמים את דרישות הקורסים  6.4

 לימודי מוסמך במכללה.המקבילים בתכנית ל

 ידי ראש התכנית.-האקרדיטציה תאושר על 6.5

 ציוני קורסים המוכרים לאקרדיטציה לא יחושבו בשקלול הציון הסופי בתכנית. 6.6

 

 :אתיקה .7

הסטודנטים מחויבים בכללי האתיקה של כתיבה והגשה אקדמית של המטלות האקדמיות 

לדיון בפני ובא יי האתיקה כלל המפר אתהשונות וזאת, כפי שמפורט בתקנון המכללה. 

 הספר לתואר שני.-ועדת המשמעת של בית

 

 :הערכת הסטודנט .8

 , אלא אם נדרש ציון גבוה יותר כפי שמצוין בסילבוס הקורס.60 –ציון עובר לקורס/סדנה 

 70 -ציון עובר לעבודה סמינריונית 

 70 –ציון עובר לעבודת גמר 

 

 :נוכחות בשיעורים .9

מצופה מהסטודנטים שיהיו בקיאים ניינו של הסטודנט. הנוכחות בשיעורים היא מע 9.1

 להשלים את חומר הלימודים גם אם החסיר שיעורים. הסטודנט עלבחומר ו

 ההשתתפות בסדנאות, סמינריונים וסיורים היא חובה. 9.2

בקורסים בהם לא ניתן ציון מספרי אלא מילולי "עבר" או "נכשל"  הנוכחות היא חובה  9.3

 בכול השיעורים.

אי, באישור ראש התכנית, להכריז על הקורס כחובת נוכחות ואז לא יוכל מרצה רש 9.4

 מההרצאות. 20% -הסטודנט להחסיר יותר מ

עקב מילואים, חופשת לידה, מחלה או תאונה  20%-סטודנט שנעדר מקורס מעבר ל 9.5

ומבקש, באופן חריג, שיכירו לו בקורס, יפנה בקשה מנומקת בכתב לראש התכנית 

 מתאימים(.)בצירוף אישורים 

סטודנט הנקרא לשירות מילואים בזמן הלימודים, יביא את צו הקריאה  –ולת"ם  9.6

 לדיקאן הסטודנטים, לשם הגשת בקשה לקיצור השירות או דחייתו.
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 :בחינות  .10

סטודנט רשאי להבחן אם מלא אחר הדרישות הבאות: רשום לקורס, נוכח באופן   10.1

הסדיר את תשלומיו  ,נוכחות בקורסים המוכרזים כחובת לפחות 80% -סדיר ב

 ובידיו תעודה מזהה וכרטיס נבחן.

כל סטודנט רשאי לגשת  ,מומלץ לסטודנט להבחן בבחינות מועד א'. עם זאת  10.2

למועד ב'. השתתפות במועד ב' מותנית בהרשמה מראש של שבוע ימים לפחות 

נה רק . סטודנט שניגש לבחיהציון במועד ב' הוא הציון הקובעלפני מועד הבחינה.  

  במועד ב', אינו זכאי למועד נוסף.

 סטודנט שלא ניגש לבחינה בקורס בשני המועדים ייחשב כמי שנכשל בקורס. 10.3

יקבעו רק לאחר קבלת אישור מראש התכנית. למועד מיוחד  מועד מיוחדבחינות  10.4

זכאי סטודנט שלא ניגש לאחד משני מועדי הבחינה מסיבות שאינן תלויות בו )כמו 

ה, אבל, לידה(. יש להגיש לראש התכנית בקשה מנומקת ולצרף את מילואים, מחל

המסמכים המתאימים. אין לפנות למרצה לאישור מועד מיוחד לבחינה. סטודנט 

 שנכשל בשני המועדים אינו זכאי  למועד מיוחד, אלא עליו לחזור על הקורס.

 נבחן שקיבל את טופס הבחינה ייחשב כמי שנבחן במועד זה. אם החליט לא  10.5

לכתוב את הבחינה, או יצא מן הכתה בעת הבחינה ולא מסר את מחברת הבחינה, 

 ציונו במבחן יהיה "נכשל".

 

 :עבודת גמר .11

עבודת הגמר תוגש בכתב, בשני עותקים וגם כקובץ אלקטרוני למרכז עבודות   11.1

הגמר במזכירות בית הספר. העבודה תוגש בהתאם לכל כללי ההגשה, כמוסבר 

, לא יאוחר מאשר תום השנה השלישית ללימודים (בהמשך)ראו  בקובץ הנהלים

ידי -בתכנית. אם יידרשו תיקונים בנוסח הסופי של עבודת הגמר, הם יבוצעו על

הסטודנט תוך חודשיים ממועד קבלת חוות הדעת של המעריכים. הסטודנט יוסיף 

שבה מצוינת כל הערה וממולה  ,טבלהמסמך נפרד, רצוי בצורת לקובץ המתוקן 

 ב התיקון שבוצע.כתו

 הגשת עבודת גמר חייבת להיות באישור ובחתימה של מנחה העבודה.  11.2

כל חריגה מלוח הזמנים תחייב את הסטודנט להגשת בקשה לראש התכנית    11.3

ולקבלת אישור בהתאם. המשמעויות של חריגה מלוח הזמנים הן באחריות 

 הסטודנט.

 ת.במקרים מיוחדים תותר הגשת עבודת הגמר בשנה הרביעי 11.4

 מהציון הסופי בתואר. 30%משקלו של ציון עבודת הגמר הוא  11.5

חובה על כל סטודנט לשמור אצלו לפחות עותק אחד מעבודת הגמר. העבודות  11.6

 והקובץ לא  יוחזרו.
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כל עבודת גמר תישפט  על ידי מנחה העבודה ובודק נוסף. היה וההפרש בין שני   11.7

שלושה הציונים יילקחו  תימסר העבודה לבודק שלישי. 20%הציונים יעלה על 

 בחשבון לשם קביעת הציון על העבודה.

 שופטי העבודה ייעזרו במחוון שנועד להקל עליהם לקבוע את הציון העבודה.   11.8

שופטי העבודה ירשמו בגוף העבודה ו/או על דף נפרד נוסף את הערותיהם לתיקון   11.9

, ולמסור העבודה. התלמיד יהיה חייב לתקן את עבודתו על פי הערות השופטים

כדי  (11.1, בתוספת מכתב נלווה )ראו סעיף את העבודה המתוקנת לראש התכנית

 שיאשר את התיקונים, לפני שיפורסם הציון על העבודה.

ומעלה( יוצבו על מדף  96עבודות שיזכו את בעליהם בציון של הצטיינות יתרה )  11.10

 מיוחד בספריית המכללה ויהיו נחלת הכלל.

 ר יוכלו לציין במחוון את אחת מהאפשרויות הבאות:ל עבודת הגמהבוחנים ש 11.11

העבודה עומדת בסטנדרטים של המכללה וראויה להיחשב כעבודת גמר בעלת . 1

 ומעלה(. 96הצטיינות יתרה )ציון של 

. העבודה עומדת בסטנדרטים של המכללה וראויה להיחשב כעבודת גמר לאחר 2

 הכנסת תיקונים קלים כנדרש.

דת בסטנדרטים של המכללה אך תהיה ראויה להיחשב . העבודה אמנם עומ3

 .בהערות הבודק כנדרשכעבודת גמר לאחר הכנסת תיקונים משמעותיים 

דרושים  .. העבודה במתכונתה הנוכחית אינה עומדת בסטנדרטים של המכללה4

 להיחשב כעבודת גמר.להיבדק שוב ותיקונים משמעותיהם כדי שתהיה ראויה 

בסטנדרטים של המכללה ואינה ראויה להיחשב כעבודת . העבודה אינה עומדת 5

 במקרה זה יהיה על התלמיד לבצע עבודת גמר אחרת. גמר.

 קיימת אפשרות להציג את ממצאי עבודת הגמר בפוסטר בכנס המחקר של המכללה 11.12

 )ראו בהמשך(. 

דחיית מועד הגשת עבודת הגמר  תתאפשר באישור מיוחד של ראש התכנית עד  11.13

משכר  10%ף חודש דצמבר של אותה שנה. מעבר לכך יחויבו המאחרים ב סו

 הלימוד השנתי.

 :הפסקת לימודים .12

 ידי המכללה:-הפסקת לימודים על  12.1

 המכללה רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט בכל אחד מהמקרים הבאים:

: התנהגות שאינה הולמת את כללי ההתנהגות והמשמעת, כפי התנהגות 12.1.1

 ון המכללה.שמופיעים בתקנ

 .שכר לימודתשלום -אי 12.1.2

בשלושה קורסים או  60-: ציון נמוך מאקדמיים לא נאותים הישגים 12.1.3

 מהשיעורים 20%היעדרות מנוכחות בלימודים שלא באישור מיוחד מעל 

. סטודנט שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות שהוכרזו כנוכחות חובה

אישור ועדת לא יכול לחזור ללימודים בעתיד באותה תכנית, אלא ב

 חריגים.
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תתקבל בהתייעצות בין ראש ההחלטה על הפסקת לימודיו של סטודנט  12.1.4

 ראש בית הספר וטעונה אישור של נשיא המכללה.התכנית לבין 

 הרחקה מלימודים על ידי וועדת המשמעת. 12.1.5

 ערעור על הפסקת לימודים:  12.2

ימים מקבלת ההודעה.  14זכותו של סטודנט לערער על הפסקת לימודיו עד 

הערעור על החלטת ראש התכנית וראש בית הספר יופנה לנשיא המכללה 

 והחלטתו תהיה סופית. 

 

 ידי הסטודנט:-הפסקת לימודים על  12.3

הספר לתואר שני. על -סטודנט יודיע על הפסקת לימודיו בכתב לראש בית

 הסטודנט לקבל אישור כי אינו חייב שכ"ל או ספרים וחומרי לימוד לספריה.

 ר הנ"ל יגרום להמשך חיוב הסטודנט בתשלום שכ"ל.אי קבלת האישו

סטודנט המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה של שנתיים ויותר חייב לעבור 

 הליכי רישום וקבלה מחדש.

 חזרה על קורסים: 12.4

 סטודנט שנכשל בקורס חובה חייב לחזור על הקורס. 12.4.1

סטודנט שנכשל בקורס בחירה, רשאי לחזור על הקורס או לבחור קורס  12.4.2

 חלופי.

 ניתן לחזור על קורס חובה/בחירה רק פעם אחת. 12.4.3

 

 השלמת חובות לימודיים והתיישנות לימודים:  12.5

חזרה ללימודים עד שנתיים מהפסקתם, תאפשר לסטודנט להשלים לימודים  12.5.1

 פי התכנית המקורית של התכנית בה התחיל ללמוד.-על

ים מיום לסטודנט שהפסיק את לימודיו מיוזמתו ועברו שנתיים עד חמש שנ 12.5.2

הפסקת הלימודים, תיבנה תכנית לימודים המתאימה לדרישות הנוכחיות של 

 הספר לתואר שני והתכנית בה למד.-בית

לאחר חמש שנים ומעלה חל על הלימודים "חוק התיישנות". לפיכך, חזרה  12.5.3

שנים ומעלה תיחשב כפניה חדשה לקבלה למוסד, חמש ללימודים לאחר 

הספר -תנאי הקבלה של התכנית בביתהטעונה הסכמת המוסד ועמידה ב

 לתואר שני.

 

 :הארכת משך לימודים .13

זמן הלימודים המקסימלי להשלמת כלל החובות הלימודיים, כולל חופשת לימודים 

 מאושרת הוא ארבע שנים מתחילת הלימודים לתואר.

 

 :תנאים לקבלת התואר .14
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יון של סיום כל חובות הלימודים בכל אחד מהקורסים ומהסדנאות השונים בצ  14.1

 ומעלה. 60

 ומעלה. 70סיום שני הסמינריונים בציון  14.2

 ומעלה. 70ממוצע ציוני הקורסים הוא   14.3

 ומעלה. 70השלמת עבודת הגמר וקבלת ציון גמר של   14.4

 

 :שקלול הציונים לתעודת המוסמך .15

 ממוצע ציונים בקורסי הלימוד 70%

 עבודת גמר 30%

 

 :סיום לימודים .16

פי מועד קבלת הציון האחרון המשלים את החובות -ליהיה ע .M.Edתאריך הזכאות לתואר 

 האקדמיים ובהתאם לנוהלי שכר לימוד.

ומסר עבודת גמר באישור המנחה והעבודה הוכרה בקורסים סטודנט שסיים את חובותיו 

כראויה להיחשב עבודת גמר, מועד מסירת העבודה יוכר כמועד בו סיים על ידי השופטים 

 . לתואר את כול חובותיו

 מי שסיים לימודיו תוענק תעודה בטקס מיוחד שיקבע על ידי הנהלת המכללה. לכל

 

 : סיום בהצטיינות .17

תוענק למוסמך בלימודי התואר השני אשר סיים  תעודת מוסמך בהצטיינות:   17.1

 .95-90את לימודיו בציון משוקלל של 

תוענק למוסמך בלימודי התואר השני אשר תעודת מוסמך בהצטיינות יתרה:   17.2

 ומעלה. 96את לימודיו בציון משוקלל של סיים 
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  בחינות נהליכללים ו
 

 תזכורת לנהלים כלליים: א.

)הכולל את נושאי  סילבוס הקורסבתחילתו של כל קורס, יש לחלק לכל סטודנט את 

הקורס, רשימת הביבליוגרפיה וחובות הסטודנטים(, או להעלות את הסילבוס לאתר 

המרצה וזכותו של הסטודנט לקבל את הסילבוס.  ו שלזוהי חובת. במודל מלווה קורס

 אנא הקפידו על כך.

 יש לציין בסילבוס כיצד יקבע ציון הקורס, על כל רכיביו.  

מתבקשים  בלימוד עצמימרצים שקיבלו רשימות סטודנטים הלומדים את הקורס 

 לנהוג על פי הנהלים  ולהעביר את החומר הלימודי למזכירות האקדמית.

  

 
 נוהלי בחינות . ב

  במזכירות בית הספר או גב' אביטל בצלאלליש להגיש את שאלוני הבחינה    .1

 med@hemdat.ac.il לשלוח במייל 

  .בזמן הבחינה ת/להיות נוכח ת/חייב המרצה  .2

רשאי  ואינעל הסטודנט להציג כרטיס נבחן. ללא כרטיס נבחן הסטודנט   .3

 . להיבחן

 )או המשגיח/ה( המרצהבתום הבחינה, בעת הגשתה ע"י הסטודנט,   .4

ליד מס' תעודת הזהות שלו, המופיע  מתבקש/ת לבקש מהסטודנט לסמן 

 ברשימה מרוכזת, כאישור הגשה.

 
 ציוניםעבודות ומועדים למסירת   .ג

הלי המבחנים. על לגבי קורסים שלהם נקבעו עבודות, במקום מבחנים, הנוהל דומה לנו 

את העבודות הסטודנטים למסור את העבודות למרצה. להזכירכם, על הסטודנטים להגיש 

על המרצים למסור את  .)ולשמור אצלם עותק במחשב עד לקבלת הציון( Word-מודפסות ב

יום ממועד הבחינה או עד חודש ממועד מסירת העבודה.  18רשימת הציונים למזכירות, עד 

העבודות יוקלדו ע"י המרצה באתר הקורס במודל, לאחר הקלדת הציונים /ציוני המבחנים

. 100 -ל 1יש לתת ציון מספרי בין  .ע"י המרצה ישוחררו הציונים לסטודנטים ע"י המזכירות

 הוא נכשל. 60-ציון מתחת ל

 מועדי ב':       .ד

לגב' הבחינה טופס על המרצים להגיש את בימי שלישי וחמישי, בחינות מועד ב' יתקיימו  

בזמן נוכחים ולהיות  או למחליפ/תה במזכירות בית הספר ללימודי תואר שני אביטל בצלאל

mailto:sheni@macam.ac.il
mailto:sheni@macam.ac.il
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להגיע לבחינה יש לידע את מנהל הסטודנטים למרצה והוא אינו יכול באם יש בעיה  .הבחינה

 כדי למצוא פתרון הולם.

 :נהלי החזרת עבודות ומבחנים.       ה

 מבחנים   .1

לכל  את רשימת הציונים למזכירות האקדמית, למסור ה חייבהמרצכאמור,  1.1

  .ימים ממועד הבחינה 18עד תום  ,המאוחר

על המרצה לשמור את מחברות הבחינה בחזקתו עד לאחר מועד הערעורים ולאחר מכן להעבירן 

 .למזכירות

 : נוהל הגשת ערעורים .2    

ת הציונים. זאת, על מנת יום ממועד מסיר 18ערעור על ציון ייעשה מול המרצה עד 

 לאפשר לסטודנט להיבחן במועד ב', אם ימצא לנכון.

על המרצה לתאם עם הסטודנטים תאריך ושעה לחשיפת הבחינות.  חשיפת   הבחינה 

מבטלת מאליה  מרשותו של המרצה תיעשה בנפרד עם כל סטודנט. הוצאת הבחינה

 את זכות הערעור.

: טעות בסיכום הנקודות, אי לציון שקיבל ובעת החשיפה ידווח הסטודנט על השגותי

ל האישי או בכתב למרצה הסטודנט ישלח במייהנדרש לבין הציון וכיוצ"ב.  התאמה בין

הבחינה  לאחר שבדק את הבחינה/העבודה. הערעור חייב להיות מנומק.את הערעור 

   שהסטודנט לא ערער עליהם.תיבדק שנית בכל חלקיה, לרבות בחלקים 

 העלאה או הורדה בציון( יקבע בהתאם לבדיקה זו בלבד. (פי  הציון   הסו

 כל התהליך: חשיפה, ערעור ובדיקה יימשך עד שבוע ימים לפני התחלת מועדי ב'  

  של הבחינות, כדי שהסטודנט שהגיש בקשה לערעור יוכל להיבחן פעם נוספת, אם 

 יחפוץ בכך.

 עבודות .3

מהמזכירות של בית הספר אם  או רצהלמהעבודות באופן ישיר  אתיש למסור  3.1

 המרצה אינו זמין.

 החזרה בנוגע לקבלה או  הספר ללימודי תואר שני  ביתלהיעזר במזכירות  ניתן  3.2

 .עבודות או מבחנים של

 .המרצה ידי על מועד יקבע: מהסטודנטים עבודות לקבלת אחרון תאריך

 .העבודות קבלת מיום חודש עד: מועד אחרון למסירת ציוני העבודות

 

 הערות בעקבות עבודהה אתהיא מבחן לכל דבר וענין אבל אי אפשר לתקן  עבודה

  .ציון לשפר כדי המרצה
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 הצגת עבודות הגמר בכנס מחקר של המכללה:
 

עבודות הגמר של תלמידי שנה ב'. ידונו כנס מחקר ובו קיים יתבשבוע האחרון של שנת הלימודים, 

טרים, בהרצאות קצרות ובדיונים בשולחן עגול. עבודות נבחרות תוצגנה העבודות תוצגנה בפוס

דקות  5דקות להרצאה ועוד  15-10בהרצאות במליאת הכנס. לכל עבודה שתוצג בכנס יוקדשו 

להתייחסות הקהל. פוסטרים יוצגו ע"י תלמידים שיבחרו לעשות כן. לאחר הפסקת הצהריים  

. בסדנאות אלה, שיונחו ע"י מרצי התכניות, יציגו יתקיימו סדנאות מחקר בשולחנות עגולים

 הסטודנטים את עבודות המחקר שלהם בפני עמיתיהם ויערכו דיונים. 

חשוב לציין כי הכנת פוסטר היא רשות ולא חובה. עם זאת, להכנת הפוסטר יש ערך אקדמי גדול 

דמנות מצוינת מאוד. בכנסים אקדמיים מקובל להקדיש חלק מהמפגשים להצגת פוסטרים. זו הז

לעורך המחקר ולקהל המשתתפים בכנס, לקיים דיון קצר על המחקר ותוצאותיו עם אוכלוסייה 

מגוונת של בעלי ענין. בכדי לעודד הכנת פוסטרים, יינתן למציגי הפוסטרים בונוס בציון של עבודת 

לו יהיה הגמר. סטודנט שיכין פוסטר על פי ההנחיות הרשומות מטה, משקל ציון עבודת הגמר ש

נקודות עבור הכנת הפוסטר. סטודנט שיבחר לא להציג פוסטר משקל ציון  10ולזה יתווספו  90%

 . 100%העבודה יהיה 

 הכנת הפוסטר:

 פוסטר ויזואלי בגודל גיליון בריסטול ובו הצגה ממוקדת של העבודה, שתכלול:

 ומנחה העבודה המבצעשם  ,. נושא העבודה1

 . תקציר העבודה2

 המחקר. שאלות 3

 .  סקירה תיאורטית קצרה 4

 . המתודולוגיה5

 . תוצאות המחקר 6

 . דיון וסיכום קצר7

 

 מצטיינים, שיבחרו על ידי וועדה, יזכו במלגות.פוסטרים 

 

יתקיימו הלימודים  14:00. משעה 13:30תלמידי שנה א' ישתתפו  ביום הפרזנטציה עד שעה 

 כסדרם, לפי מערכת השעות.

 פורסם לפני הכנס.לוח זמנים מפורט י
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 1מדריך לכתיבת עבודת גמר לתואר שני ב"חינוך מדעי"

 נמצאים בהמשך( אחרות)מדריכים לתכניות מוסמך 

 א. מהות העבודה:

במהלך לימודיו לתואר השני נדרש הסטודנט להגיש עבודת גמר המשקפת את כישוריו ליישם את הידע ואת 

דורשת חשיבה אקדמית ברמה גבוהה וכישורים לתרגם את  המיומנויות והתובנות שרכש בלמידה. העבודה

 החשיבה לעבודת מחקר ולכתיבה אקדמית. 

בגלל חשיבותה של העבודה כמשקפת את כישוריו האקדמיים הגבוהים של  הסטודנט המתעתד לסיים תואר 

ציון חיובי שני בחינוך, יינתן לה משקל משמעותי בציון הסופי של הסטודנט לתואר. כתיבת העבודה וקבלת 

 עליה, היא תנאי לסיום התואר השני.

היא עבודה אישית והיא יכולה להתבסס על סמינריון שכתב הסטודנט במהלך לימודיו לתואר  עבודת הגמר

 השני ובתנאי שמרביתה תהיה חדשנית.

ה בכל רמה אפשרית( ונותנת תשובבשדה החינוכי הנוגעת למערכת החינוך ) בודקת שאלת מחקרעבודת הגמר 

המבוססת על מחקר עיוני או מחקר אמפירי. עבודת הגמר המחקרית תתבסס על תיאוריה אותה הסטודנט 

ירחיב, יבקר וישתמש בה לעבודתו. המחקר האמפירי יכול להתבסס על מחקר איכותני, כמותי או מחקר 

 משולב.

 תרומתה של העבודה תיבחן בהיבט העיוני האקדמי.

 ב. מטרות העבודה: 

יא לביטוי את כישוריו האקדמיים הגבוהים בתום שתי שנות לימוד בתוכנית ויכתוב הסטודנט יב .1

 עבודה אקדמית שיש בה תכנון וביצוע מחקר עיוני ואמפירי. 

ולקידום  בשדה החינוכי הסטודנט יגיש עבודה שיש עמה תרומה ייחודית לחשיבה החינוכית .2

 .החינוךתפקודה של מערכת 

 ג. מבנה העבודה 

 הגמר תביא לביטוי את כל הנושאים הבאים, על פי סדר הופעתם: כתיבת עבודת

חמדת הדרום, לחינוך , המכללה האקדמית   M.Ed.בראש העמוד יירשם 'עבודת גמר לתואר  - . דף שער1

  . יירשם נושא עבודת הגמרתואר שני בחינוך מדעי. במרכז העמוד 

ספר תעודת זהות שלו ומתחתיו שם המנחה מתחת לנושא העבודה ייכתב: שם  הסטודנט מגיש העבודה ומ

 ותאריך הגשה.

                                                           
 המדריך כתוב בלשון זכר והוא מיועד לסטודנטים וסטודנטיות כאחד. 1
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 להלן הפורמט:
 

 

 

 

 המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום

 M.Edעבודת גמר לתואר 

 תואר שני ב"חינוך מדעי"
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 ומספרי העמודים. ראש/י הפרקיםהמפרט את  - . דף תוכן עניינים2

מנוסחת שאלת המחקר, דרך בדיקתה, הממצאים  ובאנגלית ובוכתוב בעברית יהיה התקציר  - . תקציר3

 והמסקנות.העיקריים 

 מילים. 250 עדהתקציר יהיה בהיקף של 

   -מבוא הכולל. 4

את  חשיבות העבודה ותרומתה האפשרית למערכת החינוך. בסעיף זה  הרציונל ידגיש -א.  רציונל העבודה

 חשוב גם שהסטודנט יבהיר את מקור ההשראה לכתיבת עבודתו ואת הנסיבות שהביאו אותו לבחירת הנושא.

כאן הסטודנט ינסח את שאלת המחקר ויגדיר בדיוק את מה שהוא מתכוון לבדוק.  -מטרות העבודה. ב

 שאלות המשנה לשאלת המחקר המרכזית ואת אוכלוסיית המחקר. הניסוח יכלול פירוט של

הסטודנט יגדיר את שיטת המחקר שנבחרה )כמותית, איכותנית, מתודת מחקר משולבת  -המחקר שיטותג. 

 כמותית ואיכותנית(.

  - הספרות תסקיר .5

קרים אחרים ממצאים של מחתכלול המחקר,  נושאמילים, על  8000 - 4000, בהיקף של  סקירת הספרות

 אחרות. וניתוחים מעבודותשעסקו בשאלות דומות, מסקנות 

 סקירת הספרות תסתיים עם ציון הרלוונטיות של הסקירה לבדיקת שאלת המחקר של עבודה זו. 

  - שאלת המחקר. 6

יגדיר הסטודנט את שאלת המחקר המרכזית, את השאלות  במחקר כמותי ומחקר כמותי ואיכותני מעורב

 לה המרכזית ואת המשתנים התלויים והבלתי תלויים.הנלוות לשא

 את שאלת המחקר המרכזית ואת שאלות המחקר המשניות. יגדיר הסטודנט במחקר איכותני 

 ה. מתודולוגי7

 בפרק זה יפרט הסטודנט את הנושאים הבאים:

 -א. אוכלוסיית המחקר 

בחירתה )במחקר כמותי לציין את הגדרת אוכלוסיית המחקר, מאפייניה, גודלה, הסיבות לבחירתה ודרך 

 שיטת הדגימה(.

  -. מתודת המחקר ב

יש לציין מהי מתודת המחקר שנבחרה: כמותית, איכותנית, מעורבת. להגדיר בעזרת הספרות המקצועית 

 את מאפייני המתודה שנבחרה.

  -ג.  כלי המחקר 
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, תוקפם ומהימנותם וכן המחקר שנבחרו לבדיקת שאלת המחקר, מקורם כלייש לפרט את  במחקר כמותי

 את סוגי המבחנים שנבחרו לבדוק את טיב הקשרים בין המשתנים התלויים והבלתי תלויים. 

יש לפרט את כלי המחקר )שאלון, ראיון, תצפיות וכד'(, מה ייחודיותם והתאמתם לבדיקת  במחקר איכותני

 שאלת המחקר.

  -ד. הליך המחקר 

 באיזו דרך נאספו הנתונים, עיתוי איסוף הנתונים ומתכונת האיסוף. יש לציין  במחקר כמותי ובמחקר מעורב

 יש לציין באיזו שיטה נאספו  הממצאים , עיתוי איסוף הנתונים, שלבי איסוף הנתונים. במחקר איכותני

 . הממצאים8

פים, לפרט כיצד נותחו ועובדו הנתונים,  וכיצד יוצגו בעבודה )טבלאות, גר ישבמחקר כמותי ובמחקר מעורב 

יוצגו כל ממצאי המחקר על פי המקובל במחקר כמותי )טבלאות,  לאחר מכןניתוחם סטטיסטיים וכו'(.  

המחקר ומענה , הצגה מילולית של הממצאים(. התוצאות אמורות להתייחס לשאלות סטטיסטייםניתוחם 

 עליהם, ברמת הזהירות הנדרשת )תוצאה ורמת עוצמתה מבחינה סטטיסטית(.

 תמות, הסבר התמהשל  קטגוריזציהיוצגו הממצאים על פי המקובל במחקר איכותני )י  במחקר איכותנ

והבאת ציטוטים מדברי הנבדקים בכל אחת מהתמות , המראים את הקשר בין דברי הנבדקים לבין הפרשנות 

 שניתנה על ידי הכותב בבחירת התמה.

 . הדיון9

. בסקירת הספרותובהקשר למקורות שהובאו פרק הדיון יעסוק בניתוח הממצאים בהקשר לשאלת המחקר 

הסטודנט יבחן את התשובות לשאלת המחקר בפרספקטיבה של משמעותה למערכת ארגונית חינוכית ויביע 

את דעתו המקצועית על התוצאות שהתקבלו. כאן מוזמן הסטודנט להביע את השקפתו ואת תפיסתו 

 החינוכית בהקשר לשאלת המחקר ואת פרשנותו לממצאים.

ביטוי כושרו של הסטודנט לנתח את הממצאים לעומק,  ים לידיבאק הדיון הוא משמעותי ביותר כי בו פר

 . אישיתבראייה מערכתית ועם מתן פרשנות 

 . מגבלות המחקר10

בפרק זה יפרט הסטודנט את המגבלות המתודולוגיות של המחקר ואת מגבלות החלת הממצאים על 

 אוכלוסיות אחרות.

 וגראפיתרשימה ביבלי .11

כמקובל בעבודה אקדמית, תובא רשימת פריטי כל המקורות, בעברית ובאנגלית, ששימשו את 

מקורות ביבליוגראפיים לפחות, מחציתם  35  -העבודה. מצופה כי בעבודת גמר מחקרית יהיו כ

 באנגלית ומחציתם לפחות  מעודכנים מעשר השנים האחרונות.

יהיה על פי כללי הציטוט הנהוגים במדריך  יבליוגראפיתהבציון המקורות בגוף העבודה וברשימה 

6APA . .כמו כן, כל הציטוטים המופיעים בגוף העבודה חייבים להופיע ברשימה הביבליוגרפית

 הרשימה הביבליוגרפית אינה יכולה להכיל פרסומים שלא אוזכרו בגוף העבודה.

 . נספחים12
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 , ראיונות, תצפיות וכו'(.בסוף העבודה יצורפו נספחים רלוונטיים )שאלונים

 :ד. היקף העבודה

, רווח שורה וחצי. ההיקף לא כולל את 12מילים בגופן דוד  20000מילים עד  15000היקף העבודה יהיה בין 

 הנספחים.

 ה. הנחיית הסטודנט:

 -חובה -השתתפות בסדנא שנתית לכתיבת עבודת גמר/פרויקט. 1

שעות שבועיות.  2סדנא בהיקף של נלמדת נה ב' סמסטר א',  במערכת השעות של שנה א' סמסטר ב', ושל ש

 ההשתתפות בסדנא היא חובה. 

סגל או מחוצה לה, בעל מומחיות בנושא הכל סטודנט ייבחר מנחה אישי מרשימת חברי  - . הנחיה נושאית2

צעות העבודה. ההנחיה תיערך בכמה דרכים: מפגשים פנים אל פנים, מפגשים מקוונים, דרך הטלפון ובאמ

 הדואר האלקטרוני. 

שהסטודנט יגיש בכתב לראש התוכנית בקשה לכתוב לאחר מועד ההתקשרות הראשונה עם המנחה יהיה 

 .והמנחה המבוקש עבודת גמר מחקרית או עבודת גמר יישומית, בציון התחום עליו מבקש הסטודנט לכתוב

 ע נושא ומדריך אחרים. ראש התוכנית אינו מחויב להיענות לבקשת הסטודנט והוא רשאי להצי

 'ולאחר קבלת בקשת הסטודנט יימסר לו שם המנחה שילווה אותו במהלך כתיבת העבודה )ראה בסעיף 

 (. להלן

 מנחה העבודה הוא גם המעריך הראשון של העבודה.

כל סטודנט זכאי לקבל עד ארבע שעות ייעוץ מתודולוגי או סטטיסטי  -יעוץ מתודולוגי או סטטיסטי . 3

 מקצועי בשיטות מחקר כמותי/איכותני או יועץ סטטיסטי לעיבוד ממצאים כמותיים(. )יועץ

 

 ו. הגשת ההצעה 

 . בחירת נושא והגשת טופס בקשה להנחיה1

במהלך הסמסטר השני של שנה א', יבחר הסטודנט אם הוא מעוניין לכתוב עבודת גמר מחקרית במתודה 

מגלה עניין.  את  הבקשה להנחיה הוא יגיש למזכירות כמותית או איכותנית ויחליט על התחום בו הוא 

 המכללה על גבי טופס המונפק על ידי המזכירות.

 טופס הבקשה יוגש לא יאוחר מסוף חודש אפריל של השנה הראשונה ללימודיו 

  -. מינוי מנחה אישי 2

 .ראש התכניתלסטודנט מנחה אישי על ידי במהלך חודש מאי  ימונה 

 . הגשת הצעת מחקר3
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 הסטודנט יגיש למזכירות התוכנית, בתיאום עם המנחה ובאישורו, את הצעת המחקר לעבודת הגמר.

 המועד האחרון להגשת ההצעה לא יאוחר מסוף חודש יוליהצעת המחקר תוגש במהלך חודש  יולי. 

 , ברווח שורה וחצי. 12עמודים בגופן דוד  שבעהאורך ההצעה עד 

 :ההצעה תכלול את המרכיבים הבאים

 תוכן עניינים .1

 מבוא .2

 רקע תאורתי קצר. .א

 רציונל התכנית וחשיבות המחקר. .ב

 מטרות המחקר. .ג

 שאלות המחקר. .ד

 השערות המחקר. .ה

 מתודולוגיה .3

 גישת המחקר )כמותי/איכותני(. .א

 המדגם/הניסויים. .ב

 כלי המחקר. .ג

 דרכים לאיסוף הנתונים ולניתוחם. .ד

 דרכים לאבטחת פרטיות הנבדקים. .ה

 לוח זמנים .4

 ביבליוגרפיה .5

 ים )אם יש(נספח .6
 

 אישור הצעת המחקר. 4

הצעת המחקר תיבחן במהלך חודש אוגוסט, על ידי  ראש התוכנית ומנחה הסדנה. אם יידרשו תיקונים, 

ההצעה תוחזר עם הערות מנחות והסטודנט יידרש להגישה מחדש בחתימת המנחה לא יאוחר משלושים 

ם שבו מופיעות הערות הבודקים בגרסה על הסטודנט לצרף להגשה המחודשת דף הסברי לחודש ספטמבר.

 הראשונה והתיקונים שהוכנסו בנוסח החדש בעקבות ההערות.

 ז. לוח זמנים בכתיבת העבודה:

הסטודנט יגיש לראש התוכנית את בקשתו לגבי תחום העניין ומתודת המחקר )כמותי או  .1

 לחודש אפריל 30לא יאוחר מיום איכותני( על טופס בקשה שיקבל מהמזכירות  

 לחודש מאי. 31 קביעת מנחה אישי לסטודנט תתבצע עד .2

 לחודש יולי. 31הגשת הצעת מחקר באישור המנחה תתבצע עד  .3

 .לחודש אוגוסט 30אישור ההצעה על ידי וועדת השיפוט יינתן עד  .4

 לחודש ספטמבר. 30הגשת הצעה מתוקנת )אם יידרשו תיקונים( עד  .5
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ם תחייב הגשת בקשה מיוחדת עבודת גמר בה הנבדקים המשתתפים יהיו תלמידי .6

למדען הראשי של משרד החינוך ורק לאחר אישור המדען ניתן יהיה לבצע את מחקר 

 השדה

כתיבת העבודה  תיעשה במהלך שנת הלימודים השנייה. כניסה למוסדות חינוך לביצוע  .7

 מחקר שדה תיעשה במהלך הסמסטר הראשון של השנה השנייה.

ום שנת הלימודים על גבי פוסטר )פרטים על הצגת הצגת עבודת הגמר תתקיים בכנס סי .8

 העבודה יימסרו בהמשך(, בסוף חודש יוני של שנת הלימודים השנייה של הסטודנט.

 הגשת העבודה לשיפוט תתבצע עד תום חופשת הקיץ של השנה השנייה. .9

ידי המנחה ובודק נוסף )שני מעריכים( תיעשה עד חודש וחצי מיום -הערכת העבודה על .10

 עבודה למזכירות התוכנית.הגשת ה

 

 

 סיכום לוח זמנים לביצוע עבודת הגמר

 שנה א' שלב

 

 שנה א'

  

פגרת קיץ  שנה א' 

בין שנה א' 

 לשנה ב'

 פגרת קיץ  שנה ב' שנה ב'

 שנה ב'

הגשת 

בקשה 

לסוג 

העבודה 

ותחום 

 העניין

לחודש  30

 אפריל

      

מינוי  

 מנחה

 31עד  

 לחודש מאי

     

הגשת 

הצעה 

 יתראשונ

 31עד   

 לחודש יולי

    

אישור 

 ההצעה

 30עד    

לחודש 

 אוגוסט

   

החזרת 

הצעה 

לאחר 

 תיקון

 30עד    

לחודש 

 ספטמבר

   

ביצוע 

 העבודה

במהלך     

השנה 

 השנייה
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הצגת 

העבודה 

 בכנס

בחודש      

יוני של 

השנה 

 השנייה

 

הגשת 

העבודה 

 לשיפוט

 דצמברעד סוף       

השנה סוף  של 

 יההשני

מתן 

 הערכה

חודש וחצי מיום       

 ההגשה 

 

הצעת המחקר תוגש על פי המועד שיקבע על ידי המנחה בכפוף ללוח הזמנים  .11

המפורט בטבלה הנ"ל. סטודנט שלא הגיש את הצעת המחקר במועד שנקבע, 

רשאי להגיש בקשה מנומקת בכתב לראש התכנית לדחיית מועד ההגשה. בקשת 

פני המועד שנקבע להגשת הצעות המחקר. טופס בקשה הדחייה תוגש עד שבוע ל

ניתן לקבל במזכירות בית הספר. מועד ההגשה החדש יקבע לפי שיקול דעתו של 

ראש התכנית בהתייעצות עם המרצה ובכל מקרה לא יעלה על חודשיים מתאריך 

 ההגשה המקורי.

 

ל במועד החדש שאושר יוטל על הסטודנט קנס ש צעת המחקראם לא הוגשה ה  .12

בנוסף לכך, רשאי ראש התכנית לקבוע שסטודנטים שתכניתם לא אושרה ₪.  500

 עד סוף חודש ספטמבר, לא יוכלו להשתתף בסדנה ב' לכתיבת עבודת הגמר 

 

דחיית מועד הגשת עבודת הגמר והעבודה הסמינריונית  –ללומדים בשנה ב  .13

ה שנה. תתאפשר באישור מיוחד של ראש התכנית עד סוף חודש דצמבר של אות

 משכר הלימוד השנתי. 10%מעבר לכך יחויבו המאחרים ב 

 

רשאי לפנות  ועל מניעת השתתפותו בסדנה, סטודנט שיבקש לערער על התשלום .14

בבקשה מנומקת לוועדת סטאטוס של בית הספר לתואר שני. טופס פנייה 

 עדת סטאטוס ניתן לקבל במזכירות בית הספר.ולו

 

 . הערכת העבודה:ח

ידי שני מעריכים: המנחה ובודק נוסף. הערכת העבודה על ידי -תיעשה על מחקרית הערכת עבודה

( שיקצה נקודות לרכיבי  טהמנחה והבודק הנוסף תיעשה באמצעות מחוון אחיד )ראה סעיף 

נוספים  10%וציון ההערכה יהיה ציון משוקלל של שני המעריכים.  45%העבודה. ציון כל בודק יהיה 

על ידי המנחה על ההתמדה, ההשקעה והיוזמה של הסטודנט.  במקרה ופער  מציון העבודה יקבעו

נקודות, תימסר העבודה למעריך שלישי והציון הסופי יהיה  25הציונים בין שני המעריכים עולה על 

 שקלול של שלושת המעריכים.
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זיהוי הקורא השני והקורא השלישי )אם יהיה צורך למינוי מעריך שלישי( יקבלו את העבודה ללא 

 שם הכותב והמנחה )עבודה אנונימית(. הסטודנט לא ידע את שמות הבודקים הנוספים. 

המעריכים ירשמו הערותיהם בגוף העבודה, או על דף נפרד, שימסרו לסטודנט לצורך תיקונים, אם 

הסטודנט לא יוכל לקבל את ציוני המעריכים עד אשר ימסור עבודה מתוקנת לידי  יהיה צורך בכך.

העבודה שיאשר אותה לאחר שבדק את התיקונים. עבודות מצטיינות יקוטלגו בספרייה מנחה 

 ויעמדו לרשות הקוראים.

 

תש"פ/ט"תשע-המדעי החינוך בתכנית גמר עבודת להערכת מחוון. ט  

 : ___________________________________________________________ העבודה שם

____________________:______________קוד/הסטודנטית שם  

: _______________________________________הבודק שם  

 :________________הבדיקה תאריך
 רכיב

 

 משקל להערכה קריטריונים

מקסימ

 לי

 ציון

 הבודק

 הערות

 ניסוח, חשיבותה, העבודה רציונל מבוא
 המטרות

10%   

 שאלת, העבודה מטרת את כולל האם תקציר
, הנבדקת ייההאוכלוס,  המחקר

 ומסקנות ממצאים, המחקרית המתודה
  והשלכות

5%   

, בהירה בצורה מחקר שאלת הצגת  המחקר שאלת
 ומנומקת עניינית

5%   

 בסוגיה הספרות ותיאור תיאורטי רקע ספרותית סקירה
 :הנדונה

 עדכון, גיוון, רלוונטיות

20%   

, מחקר שיטות, המחקר אוכלוסיית מתודולוגיה
 הנתונים בודעי, מבחנים

10%   

 טבלאות, לוגי באופן  הממצאים הצגת ממצאים
 כראוי מוצגים( יש אם) וגרפים

15%   

 הממצאים משמעות על דיון  דיון
 לשאלות התייחסות תוך והשלכותיהם

 לרקע וקישורו הדיון עומק, המחקר
 כיוונית רב וחשיבה מקוריות, הספרותי

20%   

, ניסוח בהירות, אקדמי כתיבה סגנון אקדמית כתיבה
 פריטי) מקורות שילוב, קוהרנטיות

 רשימה, העבודה בגוף( ביבליוגרפיה

 מספר, APA -ה לפי ביבליוגרפית
 .ואיכותם שימוש נעשה בהם המקורות

15%   

   100% כ"סה

 

 
 וכן להיעזר בפירוט הבא: שופט העבודה יכול להוסיף הערות בדף נפרד: הערכה סיכום
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(. ומעלה 96 מעל ציון) יתרה הצטיינות -ביותר הגבוה הדירוג את לקבל הראוי העבודה .א
 __________ציון

 ללא, שהיא כפי גמר כעבודת להתקבל וראויה המכללה של בסטנדרטים עומדת העבודה .ב
 ________ציון. תיקונים

. קלים בתיקונים גמר כעבודת להתקבל וראויה המכללה של בסטנדרטים עומדת העבודה .ג
 _________ ציון

 רק גמר כעבודת להתקבל ראויה ותהיה המכללה של בסטנדרטים לעמוד יכולה העבודה .ד
 הציון. הבוחן של הנלווה במכתב/בהערות שנדרש כפי משמעותיים תיקונים הכנסת לאחר
 לאחר גם 84 על יעלה לא הציון כזה במקרה. התיקונים הכנסת לאחר רק לתלמיד יימסר

 . התיקונים הכנסת

 הציון. גמר כעבודת להתקבל ראויה ואינה המכללה של בסטנדרטים עומדת אינה העבודה .ה
 לבצע. 1 -הדרכים משתי באחת לבחור הסטודנט יוכל כזה במקרה(. נכשל) 70 -ל מתחת
 פי על שנכשלה העבודה את לתקן. 2. הספר בית מהנהלת לכך אישור קבל אם אחרת עבודה

 ראויה תמצא ואם התיקונים לאחר וחןלב תוחזר העבודה כזה במקרה. הבוחן של ההערות
 .75 מעל להיות יוכל לא עליה הציון המכללה של בסטנדרטים ועומדת

 

 :עבודת הגמר בציון הכללי של התוארי. משקל 

 מהציון הסופי של לימודי התואר השני.  30%משקל עבודת גמר מחקרית יהווה 

מהציון הסופי של לימודי  70%ה משקל כלל רכיבי לימודי התואר השני, ללא עבודת הגמר, יהי

 התואר השני. 

 

 . ערעור על ציון העבודהיא

ניתן להגיש ערעור על ציון העבודה פעם אחת בלבד, לאחר קבלת הציון המשוקלל של המנחה 

 והקורא השני. ערעור על ציון העבודה יתאפשר עד חודש מיום מתן הציון לסטודנט.

 תב כשהיא מנומקת.הגשת הערעור תוגש למזכירות התוכנית בכ

ידי מעריך שלישי והציון הסופי יהיה ציון ממוצע -ראש התכנית יחליט אם העבודה תיבדק מחדש על
 של שלושת המעריכים.
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ב"ניהול וארגון  מדריך לכתיבת עבודת גמר מחקרית לתואר שני

 מערכות חינוך"

 ד.המדריך כתוב בלשון זכר והוא מיועד לסטודנטים וסטודנטיות כאח

 א. מהות העבודה:

במהלך לימודיו לתואר השני נדרש הסטודנט להגיש עבודת גמר המשקפת את כישוריו ליישם את הידע ואת 

המיומנויות והתובנות שרכש בלמידה. העבודה דורשת חשיבה אקדמית ברמה גבוהה וכישורים לתרגם את 

 החשיבה לעבודת מחקר ולכתיבה אקדמית. 

כמשקפת את כישוריו האקדמיים הגבוהים של  הסטודנט המתעתד לסיים תואר בגלל חשיבותה של העבודה 

שני בחינוך, יינתן לה משקל משמעותי בציון הסופי של הסטודנט לתואר. כתיבת העבודה וקבלת ציון חיובי 

 עליה, היא תנאי לסיום התואר השני.

טודנט במהלך לימודיו לתואר עבודת הגמר היא עבודה אישית והיא יכולה להתבסס על סמינריון שכתב הס

 השני ובתנאי שמרביתה תהיה חדשנית.

הנוגעת למערכת החינוך )בכל רמה אפשרית( ונותנת תשובה המבוססת על  בודקת שאלת מחקרעבודת הגמר 

מחקר עיוני או מחקר אמפירי. עבודת הגמר המחקרית תתבסס על תיאוריה אותה הסטודנט ירחיב, יבקר 

 מחקר האמפירי יכול להתבסס על מחקר איכותני, כמותי או מחקר משולב.וישתמש בה לעבודתו. ה

 תרומתה של העבודה תיבחן בהיבט העיוני האקדמי.

 ב. מטרות העבודה: 

הסטודנט יביא לביטוי את כישוריו האקדמיים הגבוהים בתום שתי שנות לימוד בתוכנית ויכתוב  .3

 ירי. עבודה אקדמית שיש בה תכנון וביצוע מחקר עיוני ואמפ

הסטודנט יגיש עבודה שיש עמה תרומה ייחודית לחשיבה החינוכית ולקידום תפקודה של מערכת  .4

 חינוכית.

 

 ג. מבנה העבודה 

 כתיבת עבודת הגמר תביא לביטוי את כל הנושאים הבאים, על פי סדר הופעתם:

דה ייכתב: 'עבודת )שאלת המחקר(, ומתחת לשם העבו שם עבודת הגמרבו יירשם במרכז העמוד  - . דף שער1

גמר מחקרית לתואר שני ב 'ניהול וארגון מערכות חינוך', המכללה האקדמית חמדת הדרום", שנת 

 הלימודים.....

 בתחתית העמוד ייכתב: שם מנחה העבודה ושם הסטודנט המגיש את העבודה, כולל תעודת זהות.
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 להלן הפורמט:

 

 

 

 

 

 

 המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום

 M.Edגמר לתואר  עבודת

 תואר שני ב"ניהול וארגון מערכות חינוך"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   נושא העבודה:

 פלוני אלמוני פרופ'/ד"ר  המנחה:

 000000000ישראלה ישראל.  מגיש/ה:

 . סמסטר ב' תשע"ו.0/0/16 תאריך:
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 המפרט את נושאי העבודה ומספרי העמודים. - . דף תוכן עניינים2

מנוסחת שאלת המחקר, דרך בדיקתה, הממצאים  ובאנגלית ובותוב בעברית התקציר כ - . תקציר3

 והמסקנות.

 מילים. 250 -התקציר יהיה בהיקף של כ

   . מבוא הכולל4

הרציונל ידגיש את  חשיבות העבודה ותרומתה האפשרית למערכת החינוך. בסעיף זה  -א.  רציונל העבודה

 יבת עבודתו ואת הנסיבות שהביאו אותו לבחירת הנושא.חשוב גם שהסטודנט יבהיר את מקור ההשראה לכת

כאן הסטודנט ינסח את שאלת המחקר ויגדיר בדיוק את מה שהוא מתכוון לבדוק.  -מטרות העבודה. ב

 הניסוח יכלול פירוט של שאלות המשנה לשאלת המחקר המרכזית ואת אוכלוסיית המחקר.

המחקר שנבחרה )כמותית, איכותנית, מתודת  הסטודנט יגדיר את שיטת -ג. דרך בדיקת שאלת המחקר

 מחקר משולבת כמותית ואיכותנית(.

   פרק הסקירה הספרותית .5

מילים, על שאלת המחקר, ממצאים של מחקרים אחרים שעסקו  8000 - 4000סקירה ספרותית, בהיקף של  

 אחרות. וניתוחים מעבודותבשאלות דומות, מסקנות 

 הרלוונטיות של הסקירה לבדיקת שאלת המחקר של עבודה זו. סקירת הספרות תסתיים עם ציון 

  - שאלת המחקר. 6

יגדיר הסטודנט את שאלת המחקר המרכזית, את השאלות  במחקר כמותי ומחקר כמותי ואיכותני מעורב

 הנלוות לשאלה המרכזית ואת המשתנים התלויים והבלתי תלויים.

 מרכזית ואת שאלות המחקר המשניות.יגדיר הסטודנט את שאלת המחקר ה במחקר איכותני 

 . הפרק המתודולוגי7

 בפרק זה יפרט הסטודנט את הנושאים הבאים:

 -א. אוכלוסיית המחקר 

הגדרת אוכלוסיית המחקר, מאפייניה, גודלה, הסיבות לבחירתה ודרך בחירתה )במחקר כמותי לציין את 

 שיטת הדגימה(.

  -ב. מתודת המחקר 

שנבחרה: כמותית, איכותנית, מעורבת. להגדיר בעזרת הספרות המקצועית  יש לציין מהי מתודת המחקר

 את מאפייני המתודה שנבחרה.

  -ג.  כלי המחקר 

המחקר שנבחרו לבדיקת שאלת המחקר, מקורם, תוקפם ומהימנותם וכן  כלייש לפרט את  במחקר כמותי

 והבלתי תלויים. את סוגי המבחנים שנבחרו לבדוק את טיב הקשרים בין המשתנים התלויים 
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יש לפרט את כלי המחקר )שאלון, ראיון, תצפיות וכד'(, מה ייחודיותם והתאמתם לבדיקת  במחקר איכותני

 שאלת המחקר.

  -ד. הליך המחקר 

 יש לציין באיזו דרך נאספו הנתונים, עיתוי איסוף הנתונים ומתכונת האיסוף.  במחקר כמותי ובמחקר מעורב

 באיזו שיטה נאספו  הממצאים , עיתוי איסוף הנתונים, שלבי איסוף הנתונים.יש לציין  במחקר איכותני

 . פרק הממצאים8

יש לפרט כיצד נותחו ועובדו הנתונים,  וכיצד יוצגו בעבודה )טבלאות, גרפים, במחקר כמותי ובמחקר מעורב 

המחקר על פי המקובל  ניתוחם סטטיסטיים וכו'(.  אחר תיאור דרך הניתוח ועיבוד הנתונים, יוצגו כל ממצאי

, הצגה מילולית של הממצאים(. התוצאות אמורות להתייחס סטטיסטייםבמחקר כמותי )טבלאות, ניתוחם 

 לשאלות המחקר ומענה עליהם, ברמת הזהירות הנדרשת )תוצאה ורמת עוצמתה מבחינה סטטיסטית(.

)תמות(, הסבר התמה והבאת  יהקטגוריזצצגו הממצאים על פי המקובל במחקר איכותני )יובמחקר איכותני  

ציטוטים מדברי הנבדקים בכל אחת מהתמות , המראים את הקשר בין דברי הנבדקים לבין הפרשנות 

 שניתנה על ידי הכותב בבחירת התמה.

 . פרק הדיון9

פרק הדיון יעסוק בניתוח הממצאים בהקשר לשאלת המחקר ובהקשר למקורות שהובאו בפרק התיאורטי. 

את התשובות לשאלת המחקר בפרספקטיבה של משמעותה למערכת ארגונית חינוכית ויביע הסטודנט יבחן 

את דעתו המקצועית על התוצאות שהתקבלו. כאן מוזמן הסטודנט להביע את השקפתו ואת תפיסתו 

 החינוכית בהקשר לשאלת המחקר ואת פרשנותו לממצאים.

של הסטודנט לנתח את הממצאים לעומק, בראייה פרק הדיון הוא משמעותי ביותר כי בו יבוא לביטוי כושרו 

 מערכתית ועם מתן פרשנות מעמיקה. 

 . מגבלות המחקר10

בפרק זה יפרט הסטודנט את המגבלות המתודולוגיות של המחקר ואת מגבלות החלת הממצאים על 

 אוכלוסיות אחרות.

 פיתרשימה ביבליוגר .11

רות, בעברית ובאנגלית, ששימשו את כמקובל בעבודה אקדמית, תובא רשימת פריטי כל המקו

מקורות ביבליוגראפיים לפחות, מחציתם  35  -העבודה. מצופה כי בעבודת גמר מחקרית יהיו כ

 באנגלית ומחציתם לפחות  מעודכנים מעשר השנים האחרונות.

יהיה על פי כללי הציטוט הנהוגים במדריך  הביבליוגראפיתציון המקורות בגוף העבודה וברשימה 

6APA . 

 . נספחים12

 בסוף העבודה יצורפו נספחים רלוונטיים )שאלונים, ראיונות, תצפיות וכו'(.
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 :ד. היקף העבודה

, רווח שורה וחצי. ההיקף לא 12מילים בגופן דוד  20000מילים עד  15000היקף העבודה יהיה בין 

 כולל את הנספחים.

 ה. הנחיית הסטודנט:

 -חובה -דת גמר/פרויקטהשתתפות בסדנא שנתית לכתיבת עבו. 1

שעות שבועיות.  2במערכת השעות של א' סמסטר ב' ובשנה ב' סמסטר א'  תתקיים סדנא בהיקף של 

 ההשתתפות בסדנא היא חובה. 

לכל סטודנט ייבחר מנחה אישי מרשימת חברי סגל התוכנית או מחוצה לה,  - . הנחיה נושאית2

דרכים: מפגשים פנים אל פנים, מפגשים  בעל מומחיות בנושא העבודה. ההנחיה תיערך בכמה

 מקוונים, דרך הטלפון ובאמצעות הדואר האלקטרוני. 

שהסטודנט יגיש בכתב לראש התוכנית בקשה לאחר מועד ההתקשרות הראשונה עם המנחה יהיה 

 לכתוב עבודת גמר מחקרית או עבודת גמר יישומית, בציון התחום עליו מבקש הסטודנט לכתוב.

ת הסטודנט יימסר לו שם המנחה שילווה אותו במהלך כתיבת העבודה )ראה לאחר קבלת בקש

 בסעיף ז'(. 

 מנחה העבודה הוא גם המעריך הראשון של העבודה.

כל סטודנט זכאי לקבל עד ארבע שעות ייעוץ מתודולוגי או  -. יעוץ מתודולוגי או סטטיסטי 3

ץ סטטיסטי לעיבוד ממצאים סטטיסטי )יועץ מקצועי בשיטות מחקר כמותי/איכותני או יוע

 כמותיים(.

 ו. הגשת ההצעה 

 בחירת נושא והגשת טופס בקשה להנחיה. 1

במהלך הסמסטר השני של שנה א', יבחר הסטודנט אם הוא מעוניין לכתוב עבודת גמר מחקרית 

במתודה כמותית או איכותנית  ויחליט על התחום בו הוא מגלה עניין.  את  הבקשה להנחיה הוא 

 מזכירות המכללה על גבי טופס המונפק על ידי המזכירות.יגיש ל

 טופס הבקשה יוגש לא יאוחר מהמסוף חודש אפריל של השנה הראשונה ללימודיו 

  -. מינוי מנחה אישי 2

 במהלך חודש מאי  ימונה לסטודנט מנחה אישי על ידי וועדה.
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 . הגשת הצעת מחקר3

המנחה ובאישורו, את הצעת המחקר לעבודת  הסטודנט יגיש למזכירות התוכנית, בתיאום עם

המועד האחרון להגשת ההצעה לא יאוחר מסוף הצעת המחקר תוגש במהלך חודש  יולי.   הגמר.

 .חודש יולי

 , ברווח שורה וחצי. 12אורך ההצעה עד חמישה עמודים בגופן דוד 

 :ההצעה תכלול את המרכיבים הבאים

 א. שם עבודת הגמר 

 תי או איכותניב. מתודת המחקר: כמו

 ג.  מטרת העבודה

 העבודה למערכת החינוך ד. תרומת 

 ה. סקירת ספרות קצרה )כשני עמודים(

ו.  שאלת המחקר. בעבודת מחקר  עם מתודה כמותנית יש להוסיף גם השערות ראשוניות של 

 המחקר

 ז. אוכלוסיית המחקר ומאפייניה

ש לצרף שאלונים, בעבודת מחקר ח. כלי המחקר לאיסוף המידע: בעבודת מחקר כמותנית י

 . אם יש כלים אחרים יש לצרף.הרעיוןאיכותנית יש לצרף שאלות אחדות המנחות את 

 ט. תיאור הליך איסוף הנתונים

 י. זכויות המשתתפים: פירוט הדרך שתינקט להבטיח את פרטיות הנבדקים, כמתחייב על ידי     

 החוק וכללי האתיקה המקובלים   

 ליוגראפית קצרה )מינימום  ששה פריטים מרכזיים(יא. רשימה ביב

 יב. חתימת המנחה על ההצעה

 . אישור הצעת המחקר4

הצעת המחקר תיבחן במהלך חודש אוגוסט, על ידי  ראש התוכנית ומנחה הסדנה. אם יידרשו 

תיקונים, ההצעה תוחזר עם הערות מנחות והסטודנט יידרש להגישה מחדש בחתימת המנחה לא 

 לושים לחודש ספטמבר.יאוחר מש
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 ז. לוח זמנים בכתיבת העבודה:

הסטודנט יגיש לראש התוכנית את בקשתו לגבי תחום העניין ומתודת המחקר  .15

 30לא יאוחר מיום )כמותי או איכותני( על טופס בקשה שיקבל מהמזכירות  

 לחודש אפריל

 לחודש מאי. 31 קביעת מנחה אישי לסטודנט תתבצע עד .16

 לחודש יולי. 31אישור המנחה תתבצע עד הגשת הצעת מחקר ב .17

 .לחודש אוגוסט 30אישור ההצעה על ידי וועדת השיפוט יינתן עד  .18

 לחודש ספטמבר. 30הגשת הצעה מתוקנת )אם יידרשו תיקונים( עד  .19

עבודת גמר בה הנבדקים המשתתפים יהיו תלמידים תחייב הגשת בקשה  .20

ור המדען ניתן לבצע את מיוחדת למדען הראשי של משרד החינוך ורק לאחר איש

 מחקר השדה

כתיבת העבודה  תיעשה במהלך שנת הלימודים תשע"ו. כניסה למוסדות חינוך  .21

 לביצוע מחקר שדה תיעשה במהלך הסמסטר הראשון של תשע"ו.

הצגת עבודת הגמר תתקיים בכנס סיום שנת הלימודים על גבי פוסטר )פרטים על  .22

יוני של שנת הלימודים השנייה של הצגת העבודה יימסרו בהמשך(, בסוף חודש 

 הסטודנט.

 (.30.10הגשת העבודה לשיפוט תתבצע עד תום חופשת הקיץ של שנת תשע"ו ) .23

ידי המנחה ובודק נוסף )שני מעריכים( תיעשה עד חודש וחצי -הערכת העבודה על .24

 מיום הגשת העבודה למזכירות התוכנית.

 סיכום לוח זמנים לביצוע עבודת הגמר

 שנה א' שלב

 

 שנה א'

  

פגרת קיץ בין  שנה א' 

שנהא' לשנה 

 ב'

 פגרת קיץ  שנה ב' שנה ב'

 שנה ב'

הגשת 

בקשה לסוג 

העבודה 

ותחום 

 העניין

לחודש  30

 אפריל

      

מינוי  

 מנחה

לחודש  31עד  

 מאי

     

הגשת 

הצעה 

 ראשונית

לחודש  31עד   

 יולי

    

אישור 

 ההצעה

לחודש  30עד    

 אוגוסט

   

החזרת 

עה הצ

לחודש  30עד    

 ספטמבר
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לאחר 

 תיקון

ביצוע 

 העבודה

במהלך     

שנה 

 היהשני

  

הצגת 

העבודה 

 בכנס

בחודש יוני      

של השנה 

 השנייה

 

הגשת 

העבודה 

 לשיפוט

עד סוף       

של דצמבר 

השנה 

 היהשני

חודש וחצי        מתן הערכה

מיום 

 ההגשה 

 

ל ידי המנחה בכפוף ללוח הזמנים המפורט תוגש על פי המועד שיקבע ע הצעת המחקר .25

במועד שנקבע, רשאי להגיש בקשה  טבלה הנ"ל. סטודנט שלא הגיש את הצעת המחקרב

מנומקת בכתב לראש התכנית לדחיית מועד ההגשה. בקשת הדחייה תוגש עד שבוע לפני 

. טופס בקשה ניתן לקבל במזכירות בית הספר. מועד צעות המחקרהמועד שנקבע להגשת ה

ההגשה החדש יקבע לפי שיקול דעתו של ראש התכנית בהתייעצות עם המרצה ובכל מקרה 

 לא יעלה על חודשיים מתאריך ההגשה המקורי.

 

בנוסף ₪.  500במועד החדש שאושר יוטל על הסטודנט קנס של  צעת המחקראם לא הוגשה ה .26

ספטמבר,  לכך, רשאי ראש התכנית לקבוע שסטודנטים שתכניתם לא אושרה עד סוף חודש

 לא יוכלו להשתתף בסדנה ב' לכתיבת עבודת הגמר 

 

דחיית מועד הגשת עבודת הגמר תתאפשר באישור מיוחד של ראש  –ללומדים בשנה ב  .27

משכר  10%התכנית עד סוף חודש דצמבר של אותה שנה. מעבר לכך יחויבו המאחרים ב 

 הלימוד השנתי.

 

אי לפנות בבקשה פותו בסדנה, רשסטודנט שיבקש לערער על התשלום ועל מניעת השתת .28

טוס של בית הספר לתואר שני. טופס פנייה לוועדת סטאטוס ניתן לקבל מנומקת לוועדת סט

 במזכירות בית הספר.
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 . הערכת העבודה:ח

ידי שני מעריכים: המנחה ובודק נוסף. הערכת העבודה על ידי -תיעשה על הערכת עבודה מחקרית

אמצעות מחוון אחיד )ראה סעיף י'( שיקצה נקודות לרכיבי  המנחה והבודק הנוסף תיעשה ב

נוספים  10%וציון ההערכה יהיה ציון משוקלל של שני המעריכים.  45%העבודה. ציון כל בודק יהיה 

מציון העבודה יקבעו על ידי המנחה על ההתמדה, ההשקעה והיוזמה של הסטודנט.  במקרה ופער 

נקודות, תימסר העבודה למעריך שלישי והציון הסופי יהיה  25הציונים בין שני המעריכים עולה על 

 שקלול של שלושת המעריכים.

הקורא השני והקורא השלישי )אם יהיה צורך למינוי מעריך שלישי( יקבלו את העבודה ללא זיהוי 

 שם הכותב והמנחה )עבודה אנונימית(. הסטודנט לא ידע את שמות הבודקים הנוספים. 

ערותיהם בגוף העבודה, או על דף נפרד, שימסרו לסטודנט לצורך תיקונים, אם המעריכים ירשמו ה

יהיה צורך בכך. הסטודנט לא יוכל לקבל את ציוני המעריכים עד אשר ימסור עבודה מתוקנת לידי 

מנחה העבודה שיאשר אותה לאחר שבדק את התיקונים. עבודות מצטיינות יקוטלגו בספרייה 

 ויעמדו לרשות הקוראים.

 

 

 . ערעור על ציון העבודהט

ניתן להגיש ערעור על ציון העבודה פעם אחת בלבד, לאחר קבלת הציון המשוקלל של המנחה 

 והקורא השני. ערעור על ציון העבודה יתאפשר עד חודש מיום מתן הציון לסטודנט.

 הגשת הערעור תוגש למזכירות התוכנית בכתב כשהיא מנומקת.

ידי מעריך שלישי והציון הסופי יהיה ציון -תיבדק מחדש עלראש התכנית יחליט אם העבודה 

 .ממוצע של שלושת המעריכים

 

ז/ו"תשע-חינוך מערכות וארגון לניהול בתכנית גמר עבודת להערכת מחוון. י  

 : ___________________________________________________________ העבודה שם

______________:____________________קוד/הסטודנטית שם  

: _______________________________________הבודק שם  

 :________________הבדיקה תאריך
 רכיב

 

 משקל להערכה קריטריונים

מקסימ

 לי

 ציון

 הבודק

 הערות

 ניסוח, חשיבותה, העבודה רציונל מבוא
 המטרות

10%   

 שאלת, העבודה מטרת את כולל האם תקציר
, בדקתהנ האוכלוסייה,  המחקר

 ומסקנות ממצאים, המחקרית המתודה
  והשלכות

5%   

, בהירה בצורה מחקר שאלת הצגת  המחקר שאלת
 ומנומקת עניינית

5%   

 בסוגיה הספרות ותיאור תיאורטי רקע ספרותית סקירה
 :הנדונה

 עדכון, גיוון, רלוונטיות

20%   

, מחקר שיטות, המחקר אוכלוסיית מתודולוגיה
 תוניםהנ עיבוד, מבחנים

10%   
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 טבלאות, לוגי באופן  הממצאים הצגת ממצאים
 כראוי מוצגים( יש אם) וגרפים

15%   

 הממצאים משמעות על דיון  דיון
 לשאלות התייחסות תוך והשלכותיהם

 לרקע וקישורו הדיון עומק, המחקר
 כיוונית רב וחשיבה מקוריות, הספרותי

20%   

, ניסוח רותבהי, אקדמי כתיבה סגנון אקדמית כתיבה
 פריטי) מקורות שילוב, קוהרנטיות

 רשימה, העבודה בגוף( ביבליוגרפיה

 מספר, APA -ה לפי ביבליוגרפית
 .ואיכותם שימוש נעשה בהם המקורות

15%   

   100% כ"סה

 

 
 וכן להיעזר בפירוט הבא: שופט העבודה יכול להוסיף הערות בדף נפרדסיכום הערכה: 

(. ומעלה 96 מעל ציון) יתרה הצטיינות -ביותר הגבוה רוגהדי את לקבל ראויה העבודה .א
 __________ציון

 ללא, שהיא כפי גמר כעבודת להתקבל וראויה המכללה של בסטנדרטים עומדת העבודה .ב
 ________ציון. תיקונים

. קלים בתיקונים גמר כעבודת להתקבל וראויה המכללה של בסטנדרטים עומדת העבודה .ג
 _________ ציון

 רק גמר כעבודת להתקבל ראויה ותהיה המכללה של בסטנדרטים לעמוד יכולה העבודה .ד
 הציון. הבוחן של הנלווה במכתב/בהערות שנדרש כפי משמעותיים תיקונים הכנסת לאחר
 לאחר גם 84 על יעלה לא הציון כזה במקרה. התיקונים הכנסת לאחר רק לתלמיד יימסר

 . התיקונים הכנסת

 הציון. גמר כעבודת להתקבל ראויה ואינה המכללה של טיםבסטנדר עומדת אינה העבודה .ה
 לבצע. 1 -הדרכים משתי באחת לבחור הסטודנט יוכל כזה במקרה(. נכשל) 70 -ל מתחת
 פי על שנכשלה העבודה את לתקן. 2. הספר בית מהנהלת לכך אישור קבל אם אחרת עבודה

 ראויה תמצא ואם וניםהתיק לאחר לבוחן תוחזר העבודה כזה במקרה. הבוחן של ההערות
 .75 מעל להיות יוכל לא עליה הציון המכללה של בסטנדרטים ועומדת

 

 

 :עבודת הגמר בציון הכללי של התואר. משקל אי

 מהציון הסופי של לימודי התואר השני.  30%משקל עבודת גמר מחקרית יהווה 

ן הסופי של לימודי מהציו 70%משקל כלל רכיבי לימודי התואר השני, ללא עבודת הגמר, יהיה 

 התואר השני. 
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תרבות היהודית ב" מדריך לכתיבת עבודת גמר מחקרית לתואר שני

 "בזיקתה אל התנ"ך והוראתה

 המדריך כתוב בלשון זכר והוא מיועד לסטודנטים וסטודנטיות כאחד.

 א. מהות העבודה:

פת את יכולתו ליישם את במהלך לימודיו לתואר השני נדרש הסטודנט להגיש עבודת גמר המשק

הידע ואת המיומנויות והתובנות השונות שרכש בשתי שנות הלימוד. העבודה דורשת חשיבה 

 אקדמית ברמה גבוהה ויכולת לתרגם את החשיבה לעבודת מחקר ולכתיבה אקדמית. 

בגלל חשיבותה של העבודה כמשקפת את מכלול כישוריו האקדמיים של הסטודנט המתעתד לסיים 

בציון הסופי של הסטודנט לתואר. כתיבת העבודה וקבלת ציון  30%ני, יינתן לה משקל של תואר ש

  עובר עליה, היא תנאי לסיום התואר השני.

עבודת הגמר היא עבודה אישית. עבודה זו יכולה להתבסס על סמינריון שכתב הסטודנט במהלך 

 .לימודיו לתואר השני ובתנאי שמרביתה תהיה חדשנית )וראו להלן(

 

נדרש שנושא יהדות בזיקתם אל התנ"ך. במדעי התחומי -העבודה תעסוק בחקר בין :הגמרעבודת 

החינוך ושיש בו כדי לקדם את הוראתם של  במערכתהעבודה יהיה רלוונטי לתכנים הנלמדים 

  תכנים אלו.

. מחקרית-עיוניתבהתאם לאופייה ורוחה של התוכנית ושל סגל ההוראה שלה עבודת גמר תהיה 

היבט היישומי יבוא לידי ביטוי, כאמור, בזיקת נושא עבודת הגמר לתוכניות הלימודים הקיימות ה

הן בחינוך  –מחקרית לבניית תכניות עתידיות במסגרות חינוכיות שונות -ו/או כתשתית עיונית

 הפורמלי והן בחינוך הבלתי פורמלי. 

עבודה לעסוק לפחות בשני תחומים . כלומר, על התחומית-ביןעבודת גמר בתוכנית תהיה, כאמור, 

 מבין התחומים שלהלן ולכלול השוואה או דיון בזיקה שביניהם לבין התנ"ך: 

ספרות האגדה )מתוך הספרות המדרשית והתלמודית(, פרשנות )רש"י, רמב"ן, שד"ל וכו'(, עולם 

מב"ם, הרב ההלכה והמנהג )משנה תורה לרמב"ם, ספרות המנהגים וכו'(, הגות )ר' יהודה הלוי, ר

י"ד סולובייצ'יק וכו'(, עולם התפילה והפיוט )יניי הפייטן, ר' שלמה אבן גבירול וכו'(, הספרות 

החדשה )זלדה, עגנון וכו'(, אומנות חזותית לתחומיה )איור, ציור, פיסול וכו'(, וכן היסטוריה, לשון, 

 וכו'.

 בודה. תחומי של הע-ניתן להציע הצעות יצירתיות נוספות לאופייה הבין
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ומעלה(  90. ניתן להרחיב עבודת סמינריון מצטיינת )ציון הרחבת עבודת סמינריון לעבודת גמר

לעבודת גמר במידה שקיימת אפשרות ורצון של מדריך העבודה הסמינריונית להדריך את המשך 

 -אם הסטודנט מרחיב את העבודה הסמינריונית היקף עבודת הגמר לא יפחת מ המחקר בנושא. 

 מילים. 25,000

תחומי של -במסגרת הרחבת העבודה הסמינריונית לעבודת גמר יש להרחיב את ההיבט הבין

העבודה. אם, לדוגמה, העבודה הסמינריונית עסקה בהשוואה או בזיקה שבין שני תחומים, הרי 

עבודת הגמר צריכה להתייחס לתחום נוסף, כך שעבודת הגמר תעסוק בזיקה בין שלושה תחומים 

חות. יודגש: עבודת גמר היא עבודה עצמאית וחדשה אף שחלקים ממנה יכולים להיות שונים לפ

מבוססים על העבודה הסמינריונית. אין היא בגדר הרחבת עבודה סמינריונית על ידי הוספת פרק 

 אחד או שנים. 

 ב. מטרות העבודה:

תוכנית ויכתוב הסטודנט יביא לביטוי את כישוריו האקדמיים שרכש במהלך שתי שנות לימודו ב

 עבודה אקדמית שיש בה תכנון וביצוע מחקר עיוני. 

 יהדות בזיקתה לתנ"ך. במדעי ההמשלבת מחקר בין תחומי הסטודנט יגיש עבודה 

 ג. מבנה עבודת הגמר:

 עבודת גמר תכלול את המרכיבים הבאים, על פי סדר הופעתם:

לכך ייכתב: 'עבודת גמר לתואר  בו יירשם במרכז העמוד נושא עבודת הגמר ומתחת - . דף שער1

שני במסלול 'התרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה', המכללה האקדמית חמדת הדרום", 

 שנת הלימודים )כללית ועברית( ...

בשליש התחתון של העמוד ייכתבו שם מנחה העבודה, שם הסטודנט המגיש את העבודה, ומספר 

 תעודת הזהות של הסטודנט.

ד ייכתב: אני )שם המנחה ותוארו/ה( מאשר/ת את הגשת העבודה לשיפוט )חתימה( בתחתית העמו

 )תאריך(. 
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 להלן הפורמט:

 

 

 

 

 

 

 המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום

 M.Edעבודת גמר לתואר 

 תואר שני בתכנית "התרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה"

 

 

 

 

 

 

 דוגמא  נושא העבודה:

 פלוני אלמוני פרופ' /"רד  המנחה:

 000000000ישראלה ישראל.  מגיש/ה:

 . סמסטר ב' תשע"ו.0/0/16 תאריך:

 

 
 המפרט את חלקי העבודה על פי מספרי העמודים שלהם. -. דף תוכן עניינים  2

 
יוצג נושא המחקר, דרך בדיקתו, הממצאים  ובאנגלית ובוהתקציר ייכתב בעברית  -. תקציר 3

 מילים. 250 -. התקציר יהיה בהיקף של כהמרכזיים והמסקנות

 

מילים. הסקירה תעסוק  8000פרק זה יכלול סקירה של ספרות המחקר, בהיקף של עד  -  . מבוא4

 מעבודות בנושא המחקר, בממצאים של מחקרים אחרים שעסקו בשאלות דומות, במסקנות שעלו

 אחרות.

 יקת נושא המחקר של עבודה זו. סקירת הספרות תסתיים בציון הרלוונטיות של הסקירה לבד



35 
 

35 
 

הסטודנט גם את נושא המחקר המרכזי ואת נושאי המחקר המשניים הנגזרים  יציג  בפרק זה

 ממנו.

 

החלוקה לפרקים ולפרקי משנה תעשה לפי החלטת הסטודנט בהתאם לציר  - פרקי העבודה. 5

את עיקרי תוצאות כרונולוגי או לציר תימטי. בסיומו של כל פרק ייערך סיכום קצר שידגיש 

המחקר. פרקים אלו הנם משמעותיים ביותר, מכיוון שבהם יבוא לידי ביטוי כושרו של הסטודנט 

 לנתח את הממצאים בשיטתיות, בראייה רחבה ותוך מתן פרשנות מקורית ומעמיקה. 

 
 . סיכום ומסקנות6

אפשריות בפרק זה יסכם הסטודנט את עיקרי הדברים שעלו מהמחקר שערך, ויציג מסקנות 

 למחקרי המשך. 

 
 רשימה ביבליוגרפית .7

כמקובל בעבודה אקדמית, תובא רשימה של כל המקורות, בעברית ובאנגלית, ששימשו לכתיבת 

מקורות ביבליוגראפיים. מומלץ שלפחות שלושה מהם  30 -העבודה. מצופה כי בעבודת גמר יהיו כ

 נות. יהיו באנגלית וכשליש מהם מעודכנים מעשר השנים האחרו

יהיה על פי כללי הציטוט הנהוגים במדעי  הביבליוגראפיתציון המקורות בגוף העבודה וברשימה 

 היהדות. 

 
 בסוף העבודה יצורפו נספחים רלוונטיים )מקורות וכו'(. - . נספחים8

 

 :ד. היקף העבודה

 את הנספחים. , רווח שורה וחצי. ההיקף לא כולל12מילים בגופן דוד  20,000היקף העבודה יהיה עד 

 25,000 -היקף עבודת הגמר לא יפחת מ -אם הסטודנט מרחיב את העבודה הסמינריונית שכתב 

 מילים.

 

 ה. הנחיית הסטודנט:

 -חובה -השתתפות בסדנא שנתית לכתיבת עבודת גמר . 1

 ש"ס. ההשתתפות בסדנא היא חובה. 2ב' תתקיים סדנא בהיקף של -במערכת השעות של שנים א'

לכל סטודנט ייבחר מנחה אישי מרשימת חברי סגל התוכנית או מחוצה לה,  - נושאית . הנחיה2

בעל מומחיות בנושא העבודה. ההנחיה תיערך בכמה דרכים: מפגשים פנים אל פנים, מפגשים 

 מקוונים, דרך הטלפון ובאמצעות הדואר האלקטרוני. 

כתב בקשה לכתוב עבודת שהסטודנט יגיש בלאחר מועד ההתקשרות הראשונה עם המנחה יהיה 

 גמר, בציון התחום עליו מבקש הסטודנט לכתוב.

לאחר קבלת בקשת הסטודנט יימסר לו שם המנחה שילווה אותו במהלך כתיבת העבודה )ראו 

 בסעיף ו'(. מנחה העבודה הוא גם המעריך הראשון של העבודה.
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 ו. הגשת הצעת מחקר 

 . בחירת נושא ומנחה לעבודה1

ר הראשון של שנה ב', יבחר הסטודנט תחום בו הוא מגלה עניין. את הצעתו הוא בתחילת הסמסט

יגיש למזכירות המכללה על גבי הטופס 'הצעה לבחירת נושא ומנחה עבודת הגמר'. בטופס זה על 

הסטודנט להציג שני נושאים ושני שמות מנחים שונים על מנת להגדיל את האפשרות לאשר 

על ידו. אין ערובה שיאושר לסטודנט הנושא או המנחה שציין. לסטודנט נושא ומנחה המועדף 

 הבקשה לבחירת נושא ומנחה תוגש לא יאוחר מיום מתחילת חודש דצמבר

 

 עד סוף חודש דצמבר ימונה לסטודנט מנחה אישי. –. מינוי מנחה אישי 2

 

 - . הגשת הצעת המחקר3

 רו, את הצעתו לעבודת הגמר.הסטודנט יגיש למזכירות התוכנית, בתיאום עם המנחה ובאישו

 ההצעה תוגש במהלך סמסטר הראשון של השנה השנייה ועד לסוף חודש ינואר. 

 , ברווח שורה וחצי. 12אורך ההצעה עד שלשה עמודים בגופן דוד 

 :ההצעה תכלול את המרכיבים הבאים

 נושא עבודת הגמר.  .א

 סקירת ספרות המחקר העיקרית. .ב

 רים ממנו.נושא העבודה, ונושאי משנה הנגז .ג

 מטרת העבודה. .ד

 ראשי פרקים של העבודה )לפחות שלושה(.  .ה

 רשימה ביבליוגראפית קצרה )עד ששה פריטים מרכזיים(. .ו

 

 -. אישור  הצעת המחקר 4

הצעת המחקר תיבחן על ידי ראש התוכנית וחבר סגל נוסף. ההצעה תאושר על דעת שני חברי הסגל. 

ת מנחות והסטודנט יידרש להגישה מחדש בחתימת אם יידרשו תיקונים, ההצעה תוחזר עם הערו

 המנחה לא יאוחר מסוף חודש פברואר.

 

 

 

 ז. לוח זמנים בכתיבת העבודה:

סטודנט יוכל להגיש את בקשתו לגבי תחום העניין שעליו הוא רוצה לכתוב לאחר שסיים עבודה 

 סמינריונית אחת, כלומר הגיש אותה ואף שעדיין לא קיבל ציון עליה. 

נט יגיש למרכז התוכנית את בקשתו לגבי סוג העבודה ותחום העניין עד תחילת חודש הסטוד

 דצמבר.

 קביעת מנחה אישי לסטודנט תתבצע עד  סוף חודש דצמבר

 הגשת הצעת המחקר באישור המנחה תתבצע עד סוף חודש ינואר

 יינתן עד סוף חודש פברואר -מרכז התוכנית וחבר סגל נוסף  אישור ההצעה על ידי 
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 כתיבת העבודה תיעשה במהלך שנת הלימודים השנייה בתוכנית. 

הצגת עבודת הגמר תתקיים בכנס סיום שנת הלימודים )פרטים על הצגת העבודה יימסרו 

 בהמשך(, בסוף חודש יוני של שנת הלימודים השנייה של הסטודנט.

המנחה לא  הגשת העבודה לשיפוט תתבצע עד סוף חודש ספטמבר. עבודה המוגשת ללא אישור

 תתקבל. 

ידי המנחה ובודק נוסף )שני מעריכים( תיעשה עד חודש וחצי מיום הגשת -הערכת העבודה על

 העבודה למזכירות התוכנית.

 

 

 סיכום לוח זמנים לביצוע עבודת הגמר

 

הצעת המחקר תוגש על פי המועד שיקבע על ידי המנחה בכפוף ללוח הזמנים המפורט בטבלה  .1

הנ"ל. סטודנט שלא הגיש את הצעת המחקר במועד שנקבע, רשאי להגיש בקשה מנומקת בכתב 

ני המועד שנקבע להגשת לראש התכנית לדחיית מועד ההגשה. בקשת הדחייה תוגש עד שבוע לפ

הצעות המחקר. טופס בקשה ניתן לקבל במזכירות בית הספר. מועד ההגשה החדש יקבע לפי 

שיקול דעתו של ראש התכנית בהתייעצות עם המרצה ובכל מקרה לא יעלה על חודשיים 

 מתאריך ההגשה המקורי.

בנוסף ₪.  500במועד החדש שאושר יוטל על הסטודנט קנס של  צעת המחקראם לא הוגשה ה .2

לכך, רשאי ראש התכנית לקבוע שסטודנטים שתכניתם לא אושרה עד סוף חודש ספטמבר, לא 

 יוכלו להשתתף בסדנה ב' לכתיבת עבודת הגמר 

 

 שנה א' שלב

 

 שנה א'

  

פגרת קיץ  שנה א' שנה א' 
בין שנה א' 

 לשנה ב'

שנה 
 ב'

 שנה ב'

הגשת בקשה 
ודה לסוג העב

 ותחום העניין

עד תחילת 
 דצמבר

      

עד סוף   מינוי  מנחה
 דצמבר

     

הגשת הצעת 
 מחקר

עד סוף   
 ינואר

    

עד סוף     אישור ההצעה
 פברואר

   

במהלך      ביצוע העבודה
 שנה ב'

  

הצגת העבודה 
 בכנס

יוני      
של 

שנה 
 ב

 

הגשת העבודה 
 לשיפוט

 סוף עד      
של  דצמברל

 בשנה 
חודש וחצי        מתן הערכה

מיום 
 ההגשה 
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דחיית מועד הגשת עבודת הגמר תתאפשר באישור מיוחד של ראש התכנית  –ללומדים בשנה ב  .3

 משכר הלימוד השנתי. 10%המאחרים ב עד סוף חודש דצמבר של אותה שנה. מעבר לכך יחויבו 

 

אי לפנות בבקשה סטודנט שיבקש לערער על התשלום ועל מניעת השתתפותו בסדנה, רש .4

טוס של בית הספר לתואר שני. טופס פנייה לוועדת סטאטוס ניתן לקבל מנומקת לוועדת סט

 במזכירות בית הספר.

 

 . הערכת עבודת הגמר:ח

  70ציון עובר של עבודת גמר יהיה 

ידי שני מעריכים: המנחה ובודק נוסף שימונה ע"י מרכז התכנית. הערכת -העבודה תוערך על

העבודה על ידי המנחה והבודק הנוסף תעשה באמצעות מחוון אחיד שיקצה נקודות מקסימאליות 

וציון ההערכה יהיה ציון משוקלל של שני  45%לרכיבי העבודה )סעיף י'(. הציון של כל בודק יהיה 

נוספים מציון העבודה יקבעו על ידי המנחה על פי אופן העבודה, ההתמדה,  10%ים. המעריכ

 ההשקעה והיוזמה של הסטודנט.

נקודות, תימסר העבודה למעריך  25במקרה ופער הציונים בין שני המעריכים את העבודה עולה על 

המעריכים יהיה שלישי והציון הסופי יהיה שקלול של הציונים שהעניקו שלושת המעריכים. משקל 

זהה. הקורא השני והקורא השלישי )אם יהיה צורך למינוי מעריך שלישי( יקבלו את העבודה ללא 

 זיהוי שם הכותב והמנחה )עבודה אנונימית(. הסטודנט לא ידע את שמות הבודקים הנוספים.

 

 

"ך התנ אל בזיקתה היהודית התרבות בתכנית גמר עבודת להערכת מחוון. ט

תש"פ/ט"תשע- והוראתה  

 : ___________________________________________________________ העבודה שם

:__________________________________קוד/הסטודנטית שם  

: _______________________________________הבודק שם  

 :________________הבדיקה תאריך
 רכיב

 

 משקל להערכה קריטריונים

מקסימ

 לי

 ציון

 ודקהב

 הערות

 ניסוח, חשיבותה, העבודה רציונל מבוא
 המטרות

10%   

 שאלת, העבודה מטרת את כולל האם תקציר
, הנבדקת האוכלוסייה,  המחקר

 ומסקנות ממצאים, המחקרית המתודה
  והשלכות

5%   

, בהירה בצורה מחקר שאלת הצגת  המחקר שאלת
 ומנומקת עניינית

5%   

 בסוגיה הספרות ותיאור תיאורטי רקע ספרותית סקירה
 :הנדונה

 עדכון, גיוון, רלוונטיות

20%   

, מחקר שיטות, המחקר אוכלוסיית מתודולוגיה
 הנתונים עיבוד, מבחנים

10%   
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 טבלאות, לוגי באופן  הממצאים הצגת ממצאים
 כראוי מוצגים( יש אם) וגרפים

15%   

 הממצאים משמעות על דיון  דיון
 לשאלות תהתייחסו תוך והשלכותיהם

 לרקע וקישורו הדיון עומק, המחקר
 כיוונית רב וחשיבה מקוריות, הספרותי

20%   

, ניסוח בהירות, אקדמי כתיבה סגנון אקדמית כתיבה
 פריטי) מקורות שילוב, קוהרנטיות

 רשימה, העבודה בגוף( ביבליוגרפיה

 מספר, APA -ה לפי ביבליוגרפית
 .ואיכותם שימוש נעשה בהם המקורות

15%   

 
 

 וכן להיעזר בפירוט הבא: שופט העבודה יכול להוסיף הערות בדף נפרדסיכום הערכה: 

(. ומעלה 96 מעל ציון) יתרה הצטיינות -ביותר הגבוה הדירוג את לקבל ראויה העבודה .א
 __________ציון

 ללא, שהיא כפי גמר כעבודת להתקבל וראויה המכללה של בסטנדרטים עומדת העבודה .ב
 ________ציון. תיקונים

. קלים בתיקונים גמר כעבודת להתקבל וראויה המכללה של בסטנדרטים עומדת העבודה .ג
 _________ ציון

 רק גמר כעבודת להתקבל ראויה ותהיה המכללה של בסטנדרטים לעמוד יכולה העבודה .ד
 הציון. הבוחן של הנלווה במכתב/בהערות שנדרש כפי משמעותיים תיקונים הכנסת לאחר
 לאחר גם 84 על יעלה לא הציון כזה במקרה. התיקונים הכנסת לאחר רק לתלמיד יימסר

 . התיקונים הכנסת

 הציון. גמר כעבודת להתקבל ראויה ואינה המכללה של בסטנדרטים עומדת אינה העבודה .ה
 לבצע. 1 -הדרכים משתי באחת לבחור הסטודנט יוכל כזה במקרה(. נכשל) 70 -ל מתחת
 פי על שנכשלה העבודה את לתקן. 2. הספר בית מהנהלת לכך אישור קבל אם אחרת עבודה

 ראויה תמצא ואם התיקונים לאחר לבוחן תוחזר העבודה כזה במקרה. הבוחן של ההערות
 .75 מעל להיות יוכל לא עליה הציון המכללה של בסטנדרטים ועומדת

 
 

פשר להם את כתיבת עבודת הגמר כחוויה אינטלקטואלית שתא שהתלמידים ימצאואנו מקווים 

 לתת ביטוי מלא לכל מה שלמדו במהלך שתי שנות הלימוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 


