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 תשפ"א -יח"ל  "במידע וידע באינטרנט" 5להערכת פרויקט גמר בהיקף של  מחוון 

 

 קריטריונים מפורטים ניקוד מבנה העבודה 

 -צורה ו סגנון
סטנדרטים 

 אקדמיים
 

4    כולל שם תלמיד, ת.ז, שם בית ספר )לוגו(, שם המנחה, תאריך -שער 

  נק'( 1) אוטומטי תוכן עניינים 

  (1מספור עמודים )'נק 

  גופן-David 12   1רווח בין השורות. 

 ('נק 1) כתיבה בגוף שלישי סביל 
  ('נק 1תקין ) ופיסוק מדויקכתיבה נקיה משגיאות כתיב, תחביר 

 נק'( 1)  עד עמוד אחד ממוקד ומשקף באופן ממצה את העבודה כולה  5 תקציר
  :את כל המרכיבים הבאים 

  נק'( 1) נושא העבודה והרציונל 
   נק'( 1)    שאלת החקרהצגת 
  נק'( 1)   הממצאים העיקריים 
  נק'( 1)   המסקנה העיקרית 

 נק'( 1) ווהרציונל )סיבות( לבחירת, חשיבותו הנושא  הצגת  5 מבוא
  נק'( 2)  ואת הגישה המחקרית)כמותי/איכותני( את הנושא מתהולשהצגת שאלת החקר 
  נק'( 1)  תוכן(הצגת כלי המחקר ) שאלון/ ראיון/תצפית/ ניתוח 
 נק'( 1)  הפרקים המרכזיים  פירוט 

 נק'( 5)  שאלת החקרל תרלוונטיו ת הספרות המחקרית בנושא הנדוןסקיר  20 ספרות תסקיר
 )נק'( 5)  ארגון הסקירה לפי ראשי פרקים  ) משפך 
  נק'( 5אחד מתורגם )  רצוי ,שפיטים תמכתבי ע יםמדעיאמרים מ 5לפחות נבחרו 
 נק'( 5)   לוגי ולכיד רצףתוך יצירת של המקורות  נערך מיזוג 

-תודולוגיהמ
 שיטת המחקר

20   נק'( 5)איכותני/כמותי( )  בעבודה שיטות המחקרהסבר קצר על 
 לדוגמה: , בעבודה שתי השיטות יש לשלב את 
 נק'( 5)קיים בנושא העבודה )אקסל( לנתח מסד נתונים  -מחקר כמותי 
 נק'( 5בתחומו או לנתח רשת חברתית )לראיון מומחה -מחקר איכותני 
 נק'( 2)  שדה המחקר-מחקרפירוט הסביבה בה התבצע ה 
  נק'( 1)אוכלוסיית המחקר –תיאור המשתתפים 
 נק'( 2) הנמקות לבחירתםהו הצגת כלי המחקר 

 ממצאים    
 

20   שאלת החקר  בהיר, הגיוני ובהלימה למטרתבאופן  – ממצאיםארגון והצגת  
  ממצאי הניתוח מוצגים: 
     : נק'( 10)   (ורישומי שדה ם של תגובות)ציטוטי תרלוונטיוהבאת עדויות תוך במחקר איכותני 

 :בניית  –הצגת הנתונים בצורה ויזואלית ברורה  במחקר כמותניdashboard    בהלימה לשאלת
  נק'( 10החקר )

 דיון 
  

15   נק'( 3) שאלת החקרמתן מענה להממצאים תוך  מוצג הסבר של 
 נק'( 2) המתייחסים לממצאים שהוצגואזכור תאוריות ומחקרים קודמים  קיים 
 נק'( 5) למחקרים קודמים השהתקבלו בהשוואשל הממצאים  הייחודיות ודגשהה 
  נק'( 5) משקף חשיבה מעמיקה ועצמאיתהדיון 

סיכום 
 קנותומס

6  נק'(3)  הממצאים ,שיטות המחקר , הצגת נושא המחקר 
   נק'( 3) המסקנות הצגת 
 (נק' 5או למיזם בנושא ) בונוס  המשך מחקריהמלצות ל כתיבת 

רשימת 
 מקורות 

 

5   ביבליוגרפיה ערוכה על פי כללי הציטוט שלAPA .(1 )'נק 

 ('נק 2)  לפחותמקורות ביבליוגרפיים  10 שימוש ב 
 נק'( 1) לבין הפריטים המוזכרים בגוף העבודה תקיימת התאמה מלאה בין הרשימה הביבליוגרפי 
  נק'( 1 ) חלקם באנגליתנבחרו מקורות עדכניים 

 


