
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחוון להערכה של עבודת הגמר  

 .ןכל אחד ממרכיבי העבודה בהתאם למחוול התייחסל והבודק הנוסף על מנחה העבודה
 

 משקל תיאור תחום ההערכה

העבודה מוגשת בצורה בהירה ולפי כללי ההגשה  ✓ צורת ההגשה

 APAהמנוסחים בתקנון, תוך הקפדה על כללי ה 

 .7מהדורה 

העבודה כתובה בשפה תקינה וללא שגיאות כתיב,  ✓

 תחביר ופיסוק.

שער ותוכן העניינים ערוכים בהתאם לדרישות ה ✓

 המפורטות בתקנון.

 

החל מציג תמונה מקיפה וממצה של העבודה כולה  ✓ תקציר

 מהגדרת הנושא ועד למסקנות ולסיכום.

 300ועד מילים בעברית  250עד  –התקציר מוגש בהיקף הנדרש  ✓

 באנגלית.מילים 

 

תשתית 

 תיאורטית

התשתית התיאורטית כוללת בחינה של ספרות תיאורטית  ✓

ומחקרית רלוונטית, איכותית ועדכנית, ומאירה את נושא 

  הרלוונטיים.המחקר על כל היבטיו 

רציונל תיאורטי ברור ובהיר המוביל יש בסוף הסקירה  ✓

השערות הספציפיות ) השערות המחקרו מטרות, שאלותל

 .(ושאלות במחקר איכותני ינבמחקר כמות

 

מתודולוגיה 

 )מדגם(

השיטה המבוצעת במחקר )כמותית או איכותנית( הולמת  ✓

כל את שאלת המחקר. כתובה על פי הכללים וכוללת את 

)כולל מהימנות של  הסעיפים הנדרשים: מדגם, כלי הערכה

, הליך ואופן ניתוח ומערך המחקר , משתניםכל כלי(

 הנתונים.

יצד נשמרו כללי האתיקה במחקר כיש לציין בפסקת ההליך  ✓

 חינוך/הפסיכולוגיה/ הייעוץ החינוכי.הבשדה 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

הממצאים מוצגים בצורה  בהירה  ומאירים היבטים  ✓ הצגת ממצאים 

 שונים בסוגיה הנדונה. 

ממצאים תיאוריים לתאר  שבמחקר כמותני י ✓

מידע מפורט לגבי . כמו כן יש להציג והסקתיים

 מלווים בתיאורים שנעשו סטטיסטייםהניתוחים ה

ניתוחים  . במחקר איכותני יש להציגמילוליים

 .איכותניים

 

הדיון כולל סיכום תמציתי של הממצאים העיקריים,  ✓ דיון ומסקנות 

הסבר/התייחסות לממצאים לאור ממצאים קודמים, קישור 

תוצאות המחקר לתיאוריה, בחינה ודיון בממצאים שלא תמכו 

 .בהשערות

מגבלות המחקר הנוכחי, המלצות למחקרים עתידיים ו/או  ✓

 לתוכניות התערבות

מסקנות ותובנות חדשות הנובעות מסקירת הספרות הדיון כולל  ✓

 ומתוצאות המחקר המוצג.

 

המלצות לשדה 

החינוך ולמחקר 

 עתידי

. הוא כולל המלצות תרומות יישומיותתת פרק בדיון הכולל  ✓

לדרכי פעולה, לתוכניות או להתערבויות בשדה בתחום הייעוץ 

 .)כחצי עמוד עד עמוד( החינוכי

 

מספקת בסיס עיוני נאות  רשימת המקורות )הביבליוגרפיה( ✓ רשימת מקורות

לעבודה ומעודכנת נכון לשנת הגשת העבודה. הרשימה מוצגת 

 .APA 7-עפ"י כללי ה

 למקורות לאחד אחד תואמים המקורות ברשימת המקורות ✓

 .בטקסט המאוזכרים

 

אישורים שונים  הנספחים כוללים את שאלוני המחקר, ✓ נספחים

וכל תוכן  שהמחקר קיבל, תמלולי הראיונות )במחקר איכותני(,

מתאים נוסף שנעשה בו שימוש. הנספחים מפורטים ברשימת 

 .הנספחים לאחר תוכן העניינים

 

מקוריות 

 ויצירתיות

ראוי להעריך עבודה שיש בה יצירתיות ומקוריות, הבאות לידי  ✓

במתודולוגיה מעניינת,  ביטוי בבחירת הנושא, בתכנון המחקר,

 .׳באופן הכתיבה, בהסקת המסקנות, וכו

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח: צורת ההגשה של העבודה הגמורה 

עבודת הגמר, בצירוף אישור המנחה על ההגשה, תוגש בשני עותקים מודפסים וכרוכים למזכירות  .1

 החוג ובעותק אלקטרוני באמצעות אתר הקורס. 

כתיבה וציטוט אקדמיים על פי המדריך עיצוב, לי לעבודת הגמר תוקלד ותודפס תוך הקפדה על כ .2

 (. APA 7העדכני ביותר של ארגון הפסיכולוגים האמריקאי )

נדרשת הקפדה על ניסוח, כללי הדקדוק והאיות בצורה המקובלת בספרות המקצועית ועל עריכה  .3

 נכונה של העבודה. 

. אין הגבלה על מספר עמ׳ 30עמ׳ )ממבוא ועד דיון(, ובכל מקרה לא יעלה על  20-היקף העבודה כ .4

  העמודים שיוקדש לנספחים. 

סטודנטית )או סטודנט( הבוחרת בדרך  .באנגלית ניתן יהיה להגיש את העבודה כמאמר בעברית או .5

 הגשה זו תקבל הסבר מפורט על אופן הגשת המאמר מהמרצה המנחה. 

 עבודת הגמר תכלול את המרכיבים הבאים, בסדר הבא: .6

; כולל את שם המכללה והחוג, נושא העבודה, שם המגיש/ה ות״ז, שם בעברית – שער .א

 .16. שם העבודה בגודל 12ממורכז בגודל  הכל - המנחה, ותאריך

 במידה ומעוניינים  –תודות  .ב

מספור יתחיל מספור העמודים לפני המבוא הינו בספרות רומיות; ה – תוכן עניינים .ג

מספור העמודים צריך להיות בפינה  .בעמוד הראשון של המבוא מחדש )בספרות רגילות(

 .השמאלית העליונה בכל עמוד, פרט לעמוד השער

 במידה ויש –רשימת הלוחות )הטבלאות(  .ד

 במידה ויש – רשימת התרשימים )הגרפים( .ה

 מילים 250בעברית, עד  –תקציר  .ו

 מבוא .ז

 שיטה .ח

 תוצאות .ט

 דיון .י

 מקורותרשימת  .יא

 נספחים .יב

  מילים 300באנגלית, עד  –תקציר  .יג

 באנגלית –שער  .יד

, מלבד החלקים מהמבוא עד תום הדיון אשר יכתבו כל אחד מהמרכיבים הנ״ל יתחיל בעמוד חדש .7

 . ברצף

-APA-יש להימנע מאיורים, שימוש בצבע ובהדגשות שאינם חיוניים לעבודה ואינם על פי כללי ה .8

7. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

של ארגון על העבודה לעמוד בכל כללי העיצוב, הכתיבה והציטוט על פי המדריך העדכני ביותר 

 :APA 7-הפסיכולוגים האמריקאי. להלן מספר דגשים על פי מדריך ה

 , Times New Roman, באנגלית David. בעברית 12גודל  גופן 

 .  Traditional Arabicבערבית 
 

 . [בכל צדאינץ'(  1) ס״מ 2.54]סטנדרטיים . שוליים A4גודל עמוד  הגדרות עמוד
 

. רווח כפול בין שורות. ללא )חצי אינץ'( ס״מ 1.27בכניסה של פסקה חדשה תתחיל  פסקאות

רווח נוסף בין פסקאות. הטקסט ייושר לצד אחד על פי כיוון הכתיבה )לצד ימין 

 כאשר הטקסט בעברית או בערבית, לצד שמאל כאשר הטקסט באנגלית(. 

 

 1רמה  כותרות

 טקסט המתחיל פסקה חדשה, כולל כניסה פנימה.  כותרת מודגשת וממורכזת
 

 2רמה  

טקסט המתחיל פסקה חדשה,  כותרת מודגשת ומיושרת בהתאם לכיוון הכתיבה

 כולל כניסה פנימה.
 

 3רמה  

טקסט המתחיל פסקה  כותרת מודגשת, מוטה, ומיושרת בהתאם לכיוון הכתיבה

 חדשה, כולל כניסה פנימה.
 

 4רמה  

 טקסט המתחיל פסקה חדשה.כותרת מודגשת, מוכנסת פנימה ומסתיימת בנקודה. 
 

 

 5רמה  

טקסט המתחיל פסקה  כותרת מודגשת, מוטה, מוכנסת פנימה ומסתיימת בנקודה.

 חדשה.
 

 :1הכותרות הבאות תמיד פותחות עמוד חדש, ומופיעות בהתאם לכללים עבור רמה  

תקציר, כותרת העבודה )המופיעה בתחילת המבוא(, רשימת מקורות, הערות, נספח 

 א׳ )וכל נספח נוסף(.  
 

. עבור כל מקור, השורה השנייה APA 7 -צורת רישום המקורות תהיה על פי כלל ה רשימת מקורות

. יש להקפיד במיוחד על התאמה )שורה תלויה( ס״מ 1.27ואילך תתחיל בכניסה של 

 מלאה בין רשימת המקורות והאזכורים בגוף הטקסט.
 

 
 ניתן למצוא בקישור הבא:  APA -פרטים נוספים לגבי כללי העיצוב והכתיבה על פי ה

/owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/https:/

general_format.html 

 


