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(3610תכנית לימודים מקצוע התמחות במגמת "מידע ונתונים )   
 יח"ל 5 -(785) ניתוח נתונים

 גמהדורה מעודכנת לשנה"ל תשפ"
 2022 ספטמבר בתשפ" אלול

 
 מבוא לתכנית הלימודים

סיכום ותוצר של תהליכים תלת שנתיים לאחר פרויקט יישומי המהווה פרויקט הגמר הוא 
 ע "מידע ונתונים".של מקצווהמעשי היכרות עם העולם התאורטי 

בפרויקט הגמר קיים דגש על כושר הלימוד העצמי של התלמיד ועל שימוש בדרכי לימוד 
 .גבוהמתקדמות ומחקריות ועל התמודדות התלמיד עם אתגרי למידה וחשיבה מסדר 

מצפים ממנו . אנו בפרויקט זה התלמיד מתמודד עם סוגיה מסוימת וחוקר אותה חקר מעמיק
עבודת הגמר מכוונת את התלמיד להתמודדות . בעקבות הפרויקט להגיע למסקנות ולהמלצות

 .עצמאית עם משימה לימודית מעמיקה ומאתגרת
ולהתנסויותיו הלימודיות  פרויקט זה הוא ביטוי ליכולתו של התלמיד, לידע ולכלים שרכש

 ."'מידע ונתוניםת "ת במהלך לימודיו במגמהמגוונו
כתיבת פרויקט גמר היא יישום מיטבי של למידה משמעותית ומעודדת למידה מתוך סקרנות, 

 מכוונות אישית ורכישת מיומנויות לימוד, חקר וכתיבה. 
 .הקיימות כעתיפותחו חלופות נוספות מלבד  לאורך השנים הקרובות

 
 שעות 540 -מס' שעות הוראה למקצוע

 י"ב -כיתות י"א -מסגרת הלימוד
 21 -מס' שעות הוראה שבועיות 

 
 חלוקה מומלצת של שעות  

 שעות שבועיות 4-5– "אמס' שעות הוראה למקצוע בכיתה י
 . שעות שבועיות 21 -השלמה ל -מס' שעות הוראה למקצוע בכיתה י"ב

 .ציון ניתן על ידי בוחן חיצוני פרויקט גמר המוערך על פי המחוון באתר המגמה. -אופן ההערכה
 

 מטרות הלימוד
  התמודדות עם חקר וניתוח של נושא חקר אישי תוך יישום הכלים והמיומנויות, שנרכשו

 .כולל עבודה עם מסדי נתונים גדולים ומגוונים במסגרת המגמה

 בכלים ומיומנויות לפיתוח מחקרי ומעשי של מידע וידע חדשים שימוש  

 בהתאם לחלופה שנבחרה כריית מידע ממקורות מידע שונים 

  .הכנת תוצר החקר תוך התייחסות לשלבי החקר המאפיינים את החלופה שנבחרה 
 .בחירה באופן ייצוג מידע המתאים ביותר לתוצר 
 

 עקרונות מנחים בלימוד המקצוע
מחוץ לשעות גם תהליך הכנת פרויקט הגמר מחייב השקעה עצמית במחקר אישי ועבודה אישית 

בהכנת פרויקט הגמר התלמיד מתבסס על ידע עדכני, כותב בבהירות את תוכנו  . הלימודים
 .ומגבה את הדברים בציון מקורות הדעת

ואת הרקע י"ב ילמדו התלמידים את הרקע התיאורטי  -במהלך הלימודים בכיתות י"א
יפתח התלמיד פרויקט גמר, המבוסס על  המשך ללמידה זונסותי להכנת פרויקט גמר. בההת

 .נושאים הנלמדים במסגרת המקצוע המוביל ומדגים יישום של הידע הנלמד על ידי התלמיד
 ,במסגרת המחקר מצופה מהתלמיד להתנסות בתהליכי המחקר המתאימים לשאלת החקר

 שבה עוסקת עבודתו.
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ה על עקרונות ללמוד את כל תהליך הכנת פרויקט הגמר יש צורך במספר שיעורים במליאכדי 
ונושאים נוספים הקשורים בפרויקט  על דרך בחירת שאלת המחקר, כתיבת עבודת המחקר

שיעורים אלו יכולים להתקיים לאורך השנה  , כפי שמפורט בתכנית הלימודים לעיל.הגמר
 בתוספת ימים מרוכזים בהתאם לצורך.ובכיתה י"ב  בכיתה י"א

יך הוא עבודה עצמית ואישית של כל תלמיד. ומכאן שדרך העבודה צריכה להיות המשך התהל
בבית הנחייה אישית ופרטנית של המורה לכל תלמיד ותלמיד. ניתן לבצע זאת בהנחיה פיזית 

התאם למדיניות בית ב ו/או ימים מרוכזיםלמידה מרחוק, הנחיה אישית במסגרות הספר או 
 .הספר

 
 כתיבת הצעת מחקר

 שתאושר ע"י צוות הפיקוח של המגמה.בכל חלופה שתבחר יש להכין הצעת מחקר, 
 . של כיתה י"ב אוקטוברחודש  אמצעעד תוגש לצוות הפיקוח  הסופיתההצעה 

 ויוקדשצוע , שעות המקכיתה י"בב ,לאחר אישור ההצעה ע"י צוות הפיקוח ובהמשך השנה
 לכתיבת הפרויקט.

הצעת המחקר תכלול מטרת העבודה, נושא העבודה, שאלות החקר , מערך המחקר, מבנה 
טופס מיוחד  חכך ישלעל . הפרויקטתבסס ירשימה ראשונית של המקורות עליהם , והפרויקט

 .בכיתה הפרויקטיםמטעם הפיקוח, המרכז את כל 
מסדי   מגוון היבטיו של הנושא הנחקר,  בהצעה תבוא לידי ביטוי ההיכרות של התלמיד עם

וכן עם שיטות המחקר בהן , עם הספרות המקצועית העדכנית שנכתבה עליו  ,הנתונים שיחקרו
מה לשאלה, כפי שנוסחה; יעשה שימוש במחקר. על התלמיד לבחור את השיטה המתאי

 לשיטה זו. ותל דרכי המחקר המתאימולהקפיד ע
של מסקנות והמלצות בעקבות המחקר של מסדי הנתונים ומיזוג עם יהיה מימד  פרויקטבכל 

 מקורות מידע על העולם , בו עוסק הפרויקט.
לבין תכני הלימוד של המקצוע  הנחקר/ מפותחחייבת להיות הלימה בין נושא הפרויקט 

 המוביל של המגמה.
 

 לוח זמנים מפורט לפרויקט אנליטי
 כיתה י"א

  למחקר אנליטימבוא 

  בנושא ויזואליזציהפרקים 

  העקרונות לימוד ( טאבלו, ויישום על דשבורדPower BI  'וכו)   
 

  עד סיום כיתה י"א

 מציאת מסד נתונים  

 )ניסוח שאלת חקר על סמך מסד הנתונים ) רצוי בשלב זה להתייעץ עם צוות הפיקוח 
 

 כיתה י"ב

 )הגשת הצעת מחקר לפיקוח -אמצע אוקטובר ) אחרי חופשת סוכות 

  חקר שוק הגשת פרק הצגת הארגון -אמצע נובמבר , 

 אמצע דצמבר הגשת ניסוח סופי של שאלת המחקר לאחר חקר לקוח ומסד נתונים 

 כולל מסד הנתונים  הגשת פרק ניתוח הממצאים -סוף ינואר 

  מסקנות והמלצותהגשת פרק  -סוף פברואר  

 הגשת טיוטה ראשונה מלאה של העבודה -סוף מרץ 

 הגשת העבודה הסופית -)חזרה מחופשת פסח( -סוף אפריל 

  סוף מאי הגשת המצגת לפרזנטציה וקביעת מועד להגעת בוחן חיצוני לבית
 הספר, בפניו יציג התלמיד את הפרויקט ויבחן עליו.
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 ה במסגרת פורטפוליו דיגיטלישהתלמיד יגיש את התוספת שעבד עלי ,מומלץ בכל שלב 

 
 

 פירוט אופן ההערכה
 (50%) חקר פרוייקט מ.1
הסבר עיקר המחקר ו , . הצגת הפרויקט מול בוחן חיצוני תוך שימוש בייצוג חזותי, כגון: מצגת2

 (50%) בעל פה.
 
 

 ומעלה שעות שבועיות 4 –כיתה י"א 
 ש"ש( 4פי  על)  וחלוקה מומלצת של שעות נושאי הלימוד כיתה י"א

מס' שעות  שם הנושא 
 הלימוד

 30 מבוא למחקר אנליטי וחקר שוק .1
 30 ויזואליזציה -הצגת נתונים . 2
  15 כוחה של ויזואליזציה 
  15 דרכים להצגת נתונים 
 30 לוח מחוונים דשבורד . 3

 120  סה"כ
 
 
 
 

 שעות 21 -השלמה ל– בכיתה י"
 וחלוקה מומלצת של שעות  בהלימוד כיתה י"נושאי 

מס' שעות  שם הנושא 
 הלימוד

 100 מחקר אנליטי , חקר שוק ומודיעין עסקיהמשך  1
 20 ויזואליזציה -הצגת נתונים 
 70 לוח מחוונים דשבורד 2
 80 פרזנטציה+ סטוריטיילינג 
 messaging    70 -דרכים להעברת המסר 3
 PPT 60כלי ויזואליזציה  4
 Visualization tool  20 -כלי ויזואליזציה נוספים 5

 420  סה"כ
 
 
 
 

 נושאי הלימודפירוט קישור ל
 

 בדף המגמהמפורטות לכתיבת פרויקט גמר נמצאות בקובץ נפרד הנחיות 
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