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 وزارة التربیة والتعلیم
 המזכירות הפדגוגית
 אגף המפמ"רים

 הפיקוח על  הקולנוע והמדיה

 תהליך הגשת הצעה לעבודת גמר ברמה של 5 יח"ל
 

 את הצעת העבודה מגישים למשרד החינוך, אגף עבודות גמר, דרך בית הספר. ההצעה תגיע לפיקוח על
 המדיה.

 הפיקוח מאשר את ההצעה, או מבקש תיקונים או דוחה את ההצעה.

 ההצעה המפורטת תוכן עפ"י נקודות-המפתח הבאות:

 א. המקצוע

 ב. נושא העבודה

 ג. מטרת העבודה 

 ד. הצגת הבעיה / הטיעון המועלה לדיון / לבדיקה/שאלת המחקר

 ה. הצגת הבסיס העיוני / התיאורטי ממנו עולות שאלות המחקר ועליו מתבססת דרך המחקר.

  יש להתייחס לספרות המקצועית הרלוונטית הקיימת בנושא ולעגן בה את הדברים, תוך אזכור כמקובל

 בסקירות ספרות בעבודות מדעיות (אין זו הצגה טכנית של פריטי ספרות). עבודת הגמר אינה עבודת-סיכום

 של חומר, אלא עבודה מחקרית – בהתאם לכך יש להכין את הסקירה התיאורטית.

 ו. פירוט עיקריו של ההיבט המחקרי / המעשי של העבודה. 

 יש להציג מערך מחקר שיטתי התואם את התחום-המדעי בו נערכת העבודה ובהתייחס לשאלות - המחקר

 וההשערות שהוצגו (לא רשימה טכנית של פעולות)

 ז. רשימת פרקי העבודה – ראשי פרקים ממוקדים וממצים המתייחסים שאלת המחקר, תוכן הצעה  והמחקר,

 אותו יערוך התלמיד. אין אלה ראשי פרקים טכניים-פורמליים.

 ח. רשימת הספרות עליה תתבסס העבודה (רשימה ארעית)

 ברשימה יוצגו מאמרים מדעיים עדכניים וספרות מקצועית-מדעית עליהם יתבססו המחקר והעבודה. אלה יהוו

 גם את התשתית המקצועית להכנת ההצעה.

 רשימת הספרות היא חלק בלתי נפרד של ההצעה. לא ניתן להגיש הצעה שאיננה מבוססת על ספרות

 מקצועית מתאימה. הפריטים יהיו רשומים במדויק, כמקובל ברישום מדעי. הרשימה תכלול רק פריטים

 רלוונטיים. איזכור המקורות בגוף ההצעה יהיה כמקובל בעבודות מדעיות.

 ט. פרטים  על מנחה העבודה:  שם מלא, תואר אקדמי, תחום ההתמחות, מקום העבודה, תפקיד ותחום-עיסוק

 חובה לציין פרטים אלה במלואם

  י. לוח זמנים להכנת העבודה
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