
 
 
 

 
 

 תשפ"ג -"ניתוח נתונים"  דוח אנליטי -מחוון להערכת פרויקט גמר
 יח"ל 5בהיקף של 

 
 

מרכיבי 
 הפרויקט

 קריטריונים מפורטים ניקוד
 

 רמת ביצוע גבוהה רמת ביצוע בינונית רמת ביצוע נמוכה

תקציר 
 מנהלים

הגדרת הנושא הנבחר, ם הבאים: מרכיביהכולל את  5
, הניתוח ) ללא פירוט(שיטת , הדורשת מענה הבעיה

 .בקצרהמסקנות והמלצות  עיקריות 
 

 עמוד חצי 

כולל מרכיב אחד או 
על הנתונים  מפורטת מדי

 והממצאים הויזואליים

כולל את כל המרכיבים,  כולל מס' מרכיבים
ניתוח קצר ומתומצת של 

 הדוח.

חקר משאלת 
 אנליטית 

 

 אנליטית:ההמחקר הגדרת שאלת  5
פתרון, ממוקדת לקוח.  שאלה מעשית, ממוקדת

  ת סקירת מצב נוכחי, הסבר פערים.יבמחי
כזו המתייחסת לתופעה קיימת ושואלת על המלצות 

  לפעולה בהתאם לניתוח מידע קיים.
 

שאלה שלא ניתנת למענה 
בעזרת מסדי נתונים 

 קיימים

אנליטית שאלת מחקר 
אך דורשת פתרון ברורה 

 חלקי לבעיה

שאלת מחקר הכוללת את 
כל המרכיבים. אנליטית, 

 מכוונת פתרון 

תיאור הרקע 
לנושא המחקר 

 בהרחבה
 
 
 

 
 

 עמוד אחד עד שניים 10
 

 פרויקט כולל:התחום שבו עוסק הארגון והתיאור 

  הצגת הנושא/ בעיה/ שאלה האנליטית 
 רציונל המחקר 
 קהל בעלי העניין, , הצגת הגוף שמבקש המידע

 היעד לדו"ח

  ,בחירת מסגרת הניתוח ברמת סקטור, מדינה
 גלובלי.

  הוכחת חשיבות ניתוח השוק )מדוע חשוב לבדוק
 הנושא, מדוע נבחרה מסגרת הניתוח(

  כדי לבחון הצגת נושאי המשנה הנדרשים לניתוח
 חקר האנליטיתמפתרונות אפשריים לשאלת ה

  רלוונטייםמושגים הסבר 

הסבר חלקי קיים חסר או 
הבנה של שאינו מאפשר 

תיאור הרקע לנושא 
 המחקר

 שאי משנהואין נ
 
 

הסבר הרקע לנושא , אך 
וללא  ללא פירוט מעמיק

 נושאי משנה
 
 
 

 
 
 

הסבר מעמיק ומלא של 
הנושא כולל התפתחות 

התחום עד לנקודת תחילת 
 המחקר

 כולל כל נושאי המשנה 
 
 
 
 

מסדי איתור 
נתונים 

 המחקר לנושא הרלוונטייםמסדי נתונים כמותיים,  5
 . תוך ציון מקור הנתונים

-30בסיס נתונים חלקי ]עד 
  משתנים 3רשומות ועד  40

בסיס נתונים מלא כולל 
רשומות  100למעלה מ 

ללא   משתנים. 10ולפחות 

בסיס נתונים מלא כולל 
רשומות  100למעלה מ 

כל   משתנים. 10ולפחות 



 
 
 

מרכיבי 
 הפרויקט

 קריטריונים מפורטים ניקוד
 

 רמת ביצוע גבוהה רמת ביצוע בינונית רמת ביצוע נמוכה

Dataset 
 יםרלוונטי

רכיבי שאלת המחקר נמצאים במסד והמשתנה 
 התלוי הוא כמותי.

הנתונים הגולמיים  יש לצרף קישור למסדי
 .והמנותחים בנספח לדו"ח

המשתנה התלוי אינו כמותי 
שאין קשר בין מסד  או

 הנתונים לשאלת המחקר

וקשר חלקי לשאלת  הסבר
 המחקר

 

המרכיבים  מנוסחים 
, המשתנה התלוי בברור

כמותי והמשתנים הבלתי 
לוונטים לשאלת תלוי ר

  המחקר.
מתודולוגיה 

 /שיטת המחקר
 העבודה 

יטת העבודה המתוכננת ש: הצגת המתודולוגיה 5
 לניתוח ובדיקה: 

 אופן דליית הנתונים
 אופן ניקוי, עיבוד הנתונים

 אופן ניתוח הנתונים

פסקה שאינה מפרטת את 
 אחד המרכיבים

 ם מןפסקה המפרטת שני
 אך באופן חלקי ,המרכיבים

 

פסקה המפרטת את כל 
המרכיבים באופן ממוקד 

 ומקיף

ניתוח 
 הממצאים 

אחד מנושאי המשנה של  ניתוח כלהצגה ברורה ו 20
בדיקת המצב, חקירת פערים, חקר: משאלת ה

  חקר.מניתוח פתרונות אפשריים לשאלת ה
 

 נתוניםהטבלאות  ניקוי וטיוב. 
 ( תיאור המסד באופן ויזואליEDA) 
 ביצוע ניתוחי סטטיסטיקה ע"י  עיבוד הנתונים

 ,ניתוחי טבלאות[ 5תיאורית ]לפחות 
 .לא מועתקים ממקור קיים() שהתלמידים יצרו 

  ,הצגת ממצאים רלוונטיים לאחר ניתוח ]טבלאות
 תרשימים וגרפים[ כולל המללה והסבר לכל נתון. 

  הוספתPivots כותרות ותתי לפי  במידת הצורך
 .חקר[מפרקים ]בהתאמה לתת שאלות ה

 צגת נתונים ללא ה
 ניתוחם 

  הצגת גרפים מועתקים
ממקור קיים ללא מסד 

 נתונים מגבה.

ניתוח של חלק מנושאי 
תוך שימוש   המשתנה,
לנתונים  Pivotבטבלאות 
  כמותיים.

 
 

ניתוח כל אחד מנושאי 
המשנה לניתוח. שימוש 

למיקוד  Pivotבטבלאות 
  וניתוח , גרפים, הסברים.

 

איסוף מידע 
 תומך

 ניהול הידעו
 

 חקרמרלוונטית לשאלת ה סקירת ספרות 5
 כמות, סוג  -, לשים לב לאופי המקורות שי

דוחות,  -OSINT) המקורות המקורות וגיוון
 מאמרים, מחקרים, כללים ותקנות, הסכמים, 

    Humintהיוועצות עם מומחים -, ראיונות 
  ., תצפיות(בתחום    

 מדוע הוא ריט, פירוט פרטי מידע +הסבר לכל פ
 .נדרש לנושא הנחקר

  ,וידוא שמקורות המידע מהימנים, רלוונטיים
עדכניים )מידת העדכניות תלויה בנושא, בכל 

  מקורות לא רלוונטיים
כלל, שלא ניתן להסיק 

מהם מסקנות עבור 
 שאלת המחקר

  ,או תיאור התחום
התייחסות כללית 

לנושאים המרכזיים, ללא 
של מקורות  תיעוד מדויק

 מהידע, אתרים ומומחים 

  מקורות שאינם בהכרח
רלוונטיים לנושא המחקר 
או שאינם מציגים נתונים 

 רלוונטיים

  אזכור המקורות אינו
 אחיד 

 

  , תיאור בעלי העניין
מקורות המידע, אתרים 

מרכזיים, מחקרים 
. ומקורות מידע אנושיים

המקורות קשורים לנושא 
הדו"ח, וסוקרים אותו, 

או מספקים נתונים 
 .לניתוח

  הראיונות כללו היוועצות
 עם מומחים )לכידת ידע(



 
 
 

מרכיבי 
 הפרויקט

 קריטריונים מפורטים ניקוד
 

 רמת ביצוע גבוהה רמת ביצוע בינונית רמת ביצוע נמוכה

השנים האחרונות( ומקיפים  5-מקרה, לא יותר מ
 מקורות, אחד באנגלית(.  10)לפחות 

  וידוא שיש קשר בין המקורות ליצירת מגמה
נושא כלשהי של השוואה או סקירה מקיפה של 

 המחקר.

  יש למזג בין מקורות המידע: הצגת השוואה
ועמידה על: פערים, תמיכה, סתירה בין מקורות 

  .המידע
 אזכור המקורות לאורך הדו"ח. 
 

 .הערה: חובה לפחות מקור אחד באנגלית
 

  אין כלל איזכור עקבי של
 מקורות בטקסט

 

  דרך אזכור המקורות
 בפרק זה אחיד לכל אורכו 

 APAכללי  והוא על פי
לאיזכור בטקסט בהערות 

 .ייםשול
 

 
  ניהול הידע

סיכום 
 ומסקנות

 

 כמותייםלמקורות מידע איכותניים בין שילוב  15

  הצגה ברורה לפי כותרות )תתי פרקים בהתאמה
חקר( של ניתוח המידע הכמותי מלתת שאלות ה

 .באופן ממוזג והאיכותני
  יש להציג מסקנות העולות מהייצוגים הגרפים

שוב את ין צורך לצרף בפרק ניתוח הממצאים. א
 הגרפים.

  ,רמת ניתוח מעמיקה ומקיפה )הצגת מגמות
 .הקשרים התומכים או סותרים, השוואה וכו'(

  כתיבה אינטגרטיבית של המקורותדגש על. 

 חקרממענה לשאלת ה. 

 .המידע הממוזג הינו מובנה 
  מסקנות,  3ניסוח ממוקד ומנומק של לפחות

 .העולות מתוך ניתוח הנתונים והמידע
  מסקנה לאור ניתוח המידעהסבר כל. 

  הצגה שאינה כוללת את
 המרכיבים.

  יש אזכור לכל מקור
 בנפרד

  ניתוח שטחי בלבד שאינו
מקשר כלל בין שאלת 

 המחקר לנתונים

  אין מענה לשאלת
 חקרמה
  צורפו גרפים שהוצגו כבר

 בפרק הממצאים.

  אין ניהול של המידע
 והידע.

  ניסוח כללי של מסקנה
  יחידה

 

  שלא כוללת הצגה חלקית
 את אחד מהמרכיבים.

  מיזוג חלקי, התייחסות
לכל אחת מהסוגיות 

באמצעות מקורות 
 נפרדים

  רמת ניתוח שאינה
מקשרת בין שאלת 

 המחקר לנתונים

  אין מענה לשאלת
 חקרמה

 ארגון המידע סדור ונהיר 
 3-ניסוח ברור של פחות מ 

 מסקנות
 

  הצגה ברורה של ניתוח
המידע הכמותני 
 והאיכותי עם כל

 המרכיבים.
  כתיבה ממזגת

]אינטגרטיבית[ המשלבת 
את מגוון המקורות בכל 

  סוגיה.

  הצגת רמת ניתוח
מעמיקה ומקיפה 

באמצעות מגמות, 
הקשרים תומכים או 

 סותרים, השוואה, וכו'
  קיים מענה ברור לשאלת

 .חקרמה

  המידע מובנה
(structured) 

  ניסוח ממוקד ומנומק של
מסקנות העולות  3לפחות 

 הניתוח מתוך



 
 
 

מרכיבי 
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 רמת ביצוע גבוהה רמת ביצוע בינונית רמת ביצוע נמוכה

המלצות 
ואלטרנטיבות 

 להתמודדות
 ו/או לפעולה 

10  המלצות שונות להמשך פעילות 3 הצגת 
 ההמלצות מנוסחות בשפה של פעולה 
 .פירוט היתרונות והחסרונות של כל המלצה 

  תוך  והמלצה הבדל מהותי בין כל המלצהציון
 מתוך ניתוח הנתונים ופרטי המידע הוכחה

  .שנאספו

ציון  המלצה כללית ללא
 יתרונות וחסרונות

 
 
 

 פעולההמלצות ל 3-פחות מל
ללא ציון ההבדלים 

 והיתרונות
 
 
 

אפשרויות שונות  3לפחות 
להמשך פעילות המנוסחות 

 בשפה של פעולה
 
 

ביבליוגרפיה/ 
רשימת 

 מקורות 

5 
 רשימת פרטי המידע 

  ערוכה על פי כללי הציטוט שלAPA . 

  יש לבדוק התאמה מלאה בין הרשימה
הביבליוגרפית לבין הפריטים המוזכרים בגוף 

 .העבודה

 כלל APAללא כללי 
 אין מקור באנגלית

 ניסוח לא אחיד
 אין מקור באנגלית

 
 

ובהתאמה  APAעל פי כללי 
לפריטים המופיעים בגוף 

 הדו"ח

 

כולל שם תלמיד, ת.ז, שם בית ספר )לוגו(, -שער   10 סגנון וצורה
 .שם המנחה, תאריך

  עניינים אוטומטי ]בהתאמה לתתי הנושאים תוכן
 .לבדיקה[

 מספור עמודים. 
  גופן- David 12  2רווח בין השורות. 

 כתיבה בגוף שלישי סביל. 
  ,כתיבה נקיה משגיאות כתיב, תחביר מדויק

 .חלוקה לפסקאות, פיסוק תקין
  טבלה 1כל תרשים/טבלה ממוספר )תרשים ,

1)…. 

 
 ויותר מהמרכיבים 4ללא 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מתוך המרכיבים 2ללא 

 
 
 
 
 
 

 כלל המרכיבים

 
 
 
 
 
 
 

קבצי האקסל עם הגיליון המקורי, גיליון טיוב   5 נספחים
–טבלת ציר ואימות נתונים, גיליונות הניתוחים, 

pivot  'חובה –, תרשימים וכו. 
 כל ממצא הרלוונטי לעבודה. 

מסדי נתונים הגולמיים ללא 
 הניתוחים

 

מסדי נתונים ללא כל 
 הרלוונטיים תהגיליונו

כל מסדי הנתונים 
 הרלוונטיים

 

 
 


