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 מבוא

 המשקפת, תזהבמסלול ה שניה תוארה לשמחקר מקיף המוגש להשלמת הדרישות  היא תזה עבודת

לבחון את יכולתו של מסיים  היא תזהעבודת המטרת . תהליך חקר ו/או פיתוח בשדה החינוך

 טהלימודים במסלול ליישם בעבודה עצמית תוך הנחיה, את שנלמד במהלך לימודיו הן בהיב

 התיאורטי והן בהיבט המחקרי מתודולוגי.

 מזווית שנחקרו ותה/סוגי להציג או ה/ונחקר שטרם ותה/בסוגי להתמקד צריכה המחקר עבודת

 מחקר , לערוךתזהעם  המחקרי המסלול לתלמידי לאפשר היא הגמר עבודת של חדשה. התכלית

 מדעית תיאוריה של יישום כוללת תזהה אישי. עבודת מנחה ובאופן עצמאי, בהדרכת מוגדר בנושא

 ןודיו הממצאים המחקר, ניתוח עבודת מתאימה, ביצוע מחקר מחקרית, בחירת שיטת לשאלה

 בתחום שרכש מדעיים בכלים לשלוט הסטודנט של יכולתו לשקף את העבודה בהשלכותיהם. על

, נהירה בהירה בצורה מחקרו את לכתוב יכולתו ואת מקורית, חשיבה לבטא כושרו מחקרו, את

 ומשכנעת. 

ית(, במתן מענה מלא לבעיית נעל התחייבות לגישה מדעית )כמותית או איכות תמבוסס תזהעבודת ה

. התוצאה היא שימוש בשיטות מחקר, אמצעים וכלים במידת הדיוק, המובנות מחקרה

 והאובייקטיביות ועל הסטודנט להתחייב באתיקה המקצועית.

הצעת  ההקפדה על האתיקה של המחקר המדעי היא תנאי למילוי תנאי המחקר, דבר זה מוצג דרך

אמור לחתום על טופס  סטודנטמחקר שמגיש הסטודנט ואינו מצוטט מאף מקום אחר. ה

"התחייבות" כי המחקר הוא תוצר של עבודתו, וכי ניתן להעלות לאתר לימודי התואר השני עבודה 

זו. בנוסף, עליו ועל נושא המחקר וכלים למנוע באופן קטגורי כל התעללות פסיכולוגית, פיזית, 

וף מידע, תיעוד, בעת איס רגשית, נפשית וחברתית במי שמשתתף במחקר או במשתמשי תוצאותיו.

ניתוח, כתיבה ופרסום תוצאות המחקר, יש לממש דיוק, יושר ויושרה. יש לשמור על כל כלי איסוף 

להגיש  הסטודנטהמידע ולהיות מוכן להצגה בפני כל גורם המעוניין לבחון את אמינות המחקר. על 

שמור על סודיות דוח מחייב בעת כתיבת הצעת המחקר על הדרכים בהן יאסוף את המידע על מנת ל

 הנתונים ומשתתפי המחקר ולא לגלות את זהותם האמתית.

בתקנון זה.  לכתוב בהתאם ולהיערך מדעית מקובלת, כתיבה של בסטנדרטים לעמוד תזהה עבודת על

 להלן, תאושר מפורטים שהם המבנה, הציטוט והסגנון, כפי לכללי בהתאם הערוכה תזה רק עבודת

 המנחה.  לבדיקת ותועבר

 יועץ, והסטודנטהוא  המנחה הסטודנט. בעיקרון, תפקיד מוטלת על תזהעל עבודת ה ריותאחה

 הזמנים.  בלוחות העמידה ועל המחקר עבודת הכנת על אחראי החוקר

חייבת להיות עבודת מחקר מקורית שלא הוגשה למכללה או למוסד אקדמי אחר בארץ  תזהעבודת ה

  או בחו״ל ושלא פורסמה קודם לכן.
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 השני התואר מסלולי. 1

 המסלולים סוגי  1.1

 :לימוד מסלולי שני בין לבחור אפשר השני לתואר הלימודים בתוכנית

 (: תזהגמר יישומי )ללא  פרויקט עם מסלול -

: בכתובת המכללה באתר מצויים זה מסלול על פרטים

/?mod=cat&ID=178https://www.qsm.ac.il 

 

 ש"ש. 21הוא  תזהללא  במסלול הלימודים תוכנית היקף

 : תזה עם מחקרי מסלול -

 להמשיך המתעתדים ולאלה המחקרית יכולתם את לפתח המעוניינים לסטודנטים מיועד זה מסלול

 . שלישי לתואר לימודיהם את

 רחבה העבודהו. לש הדעת בתחום ומחקרית תיאורטית העמקה מהסטודנט דורשת התזה עבודת

 את מעשי באופן להוכיח הסטודנט יצטרך זה במסלולה. תז ללא במסלול הנדרשת מזו בהיקפה יותר

 תכנון בעתתכנית הלימודים. ב הקורסים במסגרת שלמד התובנות ואת הכלים את ליישם יכולתו

, העבודה לאופי בהתאם ויישומי אמפיריי, תיאורט ידע להפגין הסטודנט יידרש וביצועה העבודה

 כתיבה כושר וכןת, בעיו ופתרון החלטות קבלת יכולת ת,ויצירתי עצמאית מחשבה יכולת ולהוכיח

 .המקובלים האקדמיים המידה קני לפי מדעי חיבור של

 ש"ש.  19ה ז במסלול הלימודים תוכנית היקף

 
 תנאי קבלה למסלול תזה: 1.2

 בתוכנית הראשונה הלימודים שנת בסוף תזה עם למסלול יתקבל שני לתואר בתוכנית סטודנט

 הבאים:  בתנאים שיעמוד לומד, ובתנאי הוא שבה

 ש"ס מהקורסים של לימודי ההתמחות. 8-סיים את לימודי תשתית וחינוך הקבועים לשנה א' ו .א

 ומעלה בכל הקורסים. 90בשנה א' של ממוצע משוקלל  .ב

 בקורסים המחקריים.ומעלה  90ממוצע שנתי בשנה א' של  .ג

 לפחות. 90בציון של אחת ינריונית עבודה סמ .ד

 .ההתמחות ממנחה סמינריון ההמלצ .ה

"הוראה ולמידה" מכל מוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה על בוגרי תכנית גם התנאים לעיל חלים 

 להשכלה גבוהה.

 : תזהלמסלול  הבוגרים/תהליך הבחירה של הסטודנטים

את המסמכים המתבקשים על בקשת הרשמה למסלול אצל מזכירות התכנית. בבקשה יש לצרף  .א

 פי תנאי הקבלה.  

 דיקןקבל אישור של תאיון קבלה. הוועדה ירשאית להתנות קבלת מועמד בר תזהת הועד .ב

 .מתנאי הקבלה לתואר והוועדה תפרסם זאת כחלק הפקולטה

https://www.qsm.ac.il/?mod=cat&ID=178
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 עם השלמת התיק יתחיל הטיפול בהכנתו לדיון. הוועדה תעביר את המלצתה לאישור דיקן .ג

ללימודים מתקדמים, תישלח  ן הפקולטהדיק אישורמתקדמים. לאחר  ללימודיםהפקולטה 

 .בכתב למועמד/ת הודעה

 . תזהעם  המחקרי למסלול קבלתו  על ותחליט הסטודנט בבקשת תדוןבפקולטה  תזהועדת ה

 

 : המסלולים בין מעבר אפשרויות 1.3

עם  למסלול רלעבו ומעוניין  תזהללא  במסלול השנייה השנה לימודי את החל אשר סטודנט .א

מציע.  שהוא למחקר באשר כוונות הצהרת יפרט ובה תזהה לוועדת בקשה , יגישתזה

השנייה. ועדת  הלימודים שנת תחילת לאחר שבועות משלושה יאוחר לא תוגש הבקשה

הלימודים  בשנת הסטודנט של הישגיו לאור הבקשה את תשקול הפקולטה של תזהה

נה ותת תזהה למסלול סטודנט של . קבלההתזלמסלול ה הקבלה תנאי ולפי הראשונה

 .במכללה המנחים צוות מבין העבודה לכתיבת מתאים מנחה למצוא באפשרות

למסלול               לחזור ומעוניין תזהה במסלול השנייה בשנה לימודיו את החל אשר סטודנט .ב

 את תלשנו הנמקה להחלטה בצירוף תזהה לוועדת בכתב כך על , יודיעתזהללא  הלימודים

 .המסלול

 

 :תזה עבודת לכתיבת הנחיות. 2

 מטרת עבודת התזה היא לאפשר לסטודנט התנסות מעשית במחקר כדי שיכיר מקרוב את     

 על יתרונותיו ומגבלותיו. כמו כן, לתרום לידע בתחום ההתמחות ת המדעי כתיבהתהליך ה     

 וההוראה. באחד מענפי החינוך     

 

 :העבודה סוגי  2.1

 ת: אמפירי ועבודה עיונית עבודה – מחקרית גמר עבודת של סוגים שני מיםקיי

 מסוג עבודההנחקר.  בנושא הקיימת המקצועית בספרות העוסקת : עבודהעיונית עבודה .א

 עבודה קיים.  חומר של בלבד סיכום בבחינת האיננ איחדשים, ה נתונים אהמבי האינ זה

להיות  זה מסוג עבודה ביקורת. על ביעולה עיוניים חומרים לנתח ביכולת זו נמדדת

 העמקה, חידוש, הרחבה ויכולות הקיימות בתיאוריות בקיאות ולהוכיח מקורית ואישית

הנושא  של חדשניתהסתכלות  להציג הלית יכועיונעבודה הידע הקיים.  של ופיתוח

 עוד.ו מעניין יישוםה, חדש המשגהה, חדש מבט נקודת בה חומר שיש של ואינטגרציה

 תרומה ולה אמפיריים בכלים שנבדקה, תיאורטי עומק בעלת : עבודהאמפירית ודהעב .ב

כמותי,  להיות ויכול בשטח נתונים איסוף על מתבסס יישומית. המחקר תיאורטית או

 משולב. או איכותני
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 :מתודולוגי יעוץי  2.2

מומחים  יועצים עומדים אושרה שלהם המחקר הצעת אשר סטודנטים של לרשותם .א

כמותיים  נתונים עיבוד של הליכים מתודולוגיים, בביצוע כלים בהתאמת סיוע יםהמציע

 המחקר.  שאלות לפי סטטיסטיים מבחנים ובהתאמת ואיכותניים

 לסיוע התכנית. בקשות למזכירות פנייה דרך תיעשה הייעוץ שעות. קבלתשש  -הייעוץ היקף .ב

 לראש התכנית.  יופנו זו ממסגרת החורג

 העבודה.  מנחה מצד הייעוץ לבקשת פנייה רלאח יינתן הייעוץ .ג

 לבחירת ההליכים באשר הסכמתו את ולקבל הייעוץ פגישות סיכומית א למנחה להעביר יש .ד

 בייעוץ. ו שהומלצ

 
 שלבי ההכנה של הצעת התזה ולוח זמנים: 2.3

 בחירת המנחה. .א

 .פקולטההתזה ב ועדתאישור המנחה הוא באחריות  .ב

המתקדמים רשאית לאשר מנחה שאינו מצוות המרצים ועדת התזה בפקולטה ללימודים  .ג

 במכללה.

מאשרת מנחה מומחה, שאינו בעל  במקרה שוועדת התזה בפקולטה ללימודים המתקדמים .ד

תואר שלישי, ימונה כמלווה מרצה מהמכללה בעל תואר שלישי עם דרגת מרצה בכיר 

 לפחות, המומחה בתחום הרלוונטי.

 הנחיות חדשות בשנה אקדמית(. 3ל לקבל מרצה שיאושר כמנחה עבודת תזה יוכ .ה

 במסלול. הגשת ההצעה המקוצרת למזכירות התכנית בתום חודשיים מאז תחילת הלימודים .ו

הכנת הצעה והגשתה למזכירות התכנית )חתומה על ידי המנחה ובשלושה עותקים( עד סיום  .ז

 חופשת סמסטר א' בשנה ב' ללימודי הסטודנט.

 שבועות ממועד הגשתה. 4זה תוך אישור ההצעה על ידי וועדת הת  .ח

 שבועות ממועד קבלת תשובת הוועדה. 4הכנת תיקונים נדרשים בהצעה תוך  .ט

 שבועות ממועד ההגשה החוזרת. 4בדיקה חוזרת של ההצעה ואישורה תוך  .י

באפריל בשנה השלישית ללימודיו של  30 -הגשת העבודה הסופית לא יאוחר מה .יא

של הפקולטה  תזהחר פנייה מנומקת בכתב ועדת ה, בתנאים מיוחדים ולאבתכנית הסטודנט

 .יכולה לאשר הארכה

 הגשתה. חודשים לאחר 3יעשה תוך  תזהאישור העבודה הסופי על ידי ועדת ה .יב

חודשיים   , הם ייעשו על ידי הסטודנט במהלךתזהאם יידרשו שינויים בנוסח הסופי של עבודת ה

ציין את השינויים שנעשו יצורף לעבודה לאחר קבלת חוות הדעת של הבודקים. מסמך המסביר ומ

 המתוקנת. ובמידה ונידרש תוגש העבודה לבדיקה חוזרת.
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 לעבודה: ונושא מנחה קביעת 2.4

. סטודנט/ית באחריות הסטודנט/ית למצוא מנחה לתזה תחילתו של תהליך כתיבת העבודה

וע. במידה לקבלת סי תזהוועדת ההמתקשה למצוא מנחה מתאים יפנה לראש התכנית או ל

. )גם המנחה פקולטההתזה בועדת והסטודנט/ית רוצה להחליף את המנחה עליו/יה לקבל את אישור 

באה  התזה(. והיא ועדתרשאי בתנאים מסוימים להפסיק את תהליך ההנחיה וגם זאת רק באישור 

שור לעבודה, שיובאו לאי ונושא מנחה בוחר הסטודנט .לידי ביטוי בהתקשרות בין מנחה לסטודנט

הראשון או תחילת הסמסטר השני של שנת הלימודים השנייה של  הסמסטר במהלך ראש  התוכנית

  התוכנית.

ומעלה, הנמנה עם הסגל האקדמי  בכיר מרצה בדרגת המניין סגל מן חבר שמשמ הגמר עבודת מנחה

ל ע ,בשיטת המחקר הבתחום ומומח פעיל חוקר .של התוכנית ואשר מועסק במכללה במשרה תקנית

 .פי הצורך

 ה הן כדלקמן:חהכללים האתיים אשר ינחו את המנ

מימוש עצמי, חירות  ,: כבוד האדם, להתייחס בשוויונית לתלמידיםכלליים-ערכים הומניסטיים

  .המחשבה, סובלנות וסולידריות

 מוסריות ונאמנות. ,: יושר, שמירת סודיות, אחריות,  אמינותאישיים-ערכים מצפוניים

דיווח, לשון נקייה,  : חשיבה פדגוגית, קידום החינוך, שליטה בידע עדכני, חובתוראהערכי מקצוע הה

דעת ופיתוח כישורים, מקצועיות,  אפשור רכישתרפלקטיביות בחינוך, יצירתיות ופתיחות בחינוך, 

 עבודה, אחריות, כבוד המקצוע ונאמנות חברתית. יצירתיות, יושר ומוסר

 
 מנחה שותף: 2.5

, יוכל לכהן ומעלהבכיר וסד אקדמי מוכר אחר בישראל או בחו"ל מדרגת מרצה כל איש סגל ממ

ועדת התזה אישור את וזה ת המלצתו של האחראי על לימודי התכמנחה שותף, בתנאי שקיבל א

  במכללה. לימודים מתקדמיםל בפקולטה

 
 .ם מתקדמיםהתזה בפקולטה ללימודי  ועדת באישוררק  : ייעשוהגמר עבודת נושא/מנחה שינוי 2.6

 :תפקיד המנחה

כאמור, עבודת המחקר כולה, משלב גיבוש הנושא ועד המסמך הסופי, תלווה על ידי מנחה. על 

פגישות הנחיה במהלך העבודה לפחות. בנוסף על הסטודנט להגיש דוח  4הסטודנט ובאחריותו לקיים 

 התקדמות בכתב למזכירות התכנית פעם בשלושה חודשים עד לסיום העבודה.

גם הוא  ובכתיבת החיבור. המנחה ידריך את הסטודנט בשיטות מחקר וינחה אותו בעבודתו השוטפת 

אחד מהאנשים השופטים את איכות התזה לשם קבלת התואר.  הוא יעזור בהכוונה למקורות ידע, 

בכתב  חדשני. המנחה יעריך את רמת המחקר של הסטודנט וידווח עדכון הסטודנט בספרות מחקר

 זה ללימודים מתקדמים על התקדמות המחקר. לוועדת הת
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 החלפת מנחה: 2.7

מנחה  אם  הסטודנט מעוניין בהחלפת המנחה, הוא צריך להגיש בקשה מנומקת, כולל הסכמת

בבקשת הסטודנט תוך חודש ממועד  חילופי, לוועדת התזה ללימודים מתקדמים. הוועדה תדון

ת מנחה אם הסיבות מוצדקות. אם  המנחה להחלפ קבלתה הוועדה. הוועדה רשאית לאשר בקשה

ת ליצור קשר  עם מנחה מחליף, ולפנות אל ועד התפטר או נמנע ממנו למלא תפקידו, על הסטודנט

 לאישור הבקשה. אם הסטודנט לא ימצא מנחה מחליף, ימנה דיקן הפקולטה ללימודים תזהה

 .ועדת התזהמתקדמים מנחה מתאים, על פי המלצת 

,  חבר סגל שפרש לגמלאות ומעלה ת מחקר "תזה" חבר סגל מדרגת מרצה בכיררשאי להנחות עבוד

 תזה(.ה ת)באישור יו"ר ועד

 
 צוני לתזה לצד המנחה הראשיימינוי מנחה ח 2.8

תדאג שהמנחים יהיו מצוות המכללה הבכירים, אך הוועדה תדאג לגייס מנחים מחוץ  ת התזהוועד

  . רך בתנאים המקבילים למנחה מהמכללהלמכללה )אונבירסטאות, מכללות( במידת הצו

 
 הגשת הצעת המחקר. 3

  עד סיום למזכירות התכנית )חתומה על ידי המנחה ובשלושה עותקים( הכנת הצעה והגשתה

 חופשת סמסטר א' בשנה ב' ללימודי הסטודנט.  

  שבועות ממועד הגשתה. 4תוך  התזהאישור ההצעה על ידי וועדת 

  שבועות ממועד קבלת תשובת הוועדה. 4תוך הכנת תיקונים נדרשים בהצעה 

  שבועות ממועד ההגשה החוזרת. 4בדיקה חוזרת של ההצעה ואישורה תוך 

 

בהצעת המחקר יש לכלול בגרסה אלקטרונית ומודפסת.  תוגש בעברית או בערבית, המחקר הצעת

 :את המרכיבים הבאים, המותאמים לסוג העבודה ולגישה המחקרית לביצועה

  הדוגמה באתר המכללהדף שער לפי. 

 תקציר. 

 תוכן עניינים אלקטרוני. 

 תוך הדגשת חשיבותו והחדשנות שבו., הקשר המחקר ובעיית/נושא המחקר 

  העיקרי הקיים בתחום. המציגה את הרקע התאורטי והמחקריראשונית סקירת ספרות 

  הגדרה אופרטיבית של שאלות המחקר, משתני המחקר והשערות המחקר בהתאם לגישה

 .קריתהמח

  מתודולוגיה: הגישה המחקרית, אוכלוסיית/משתתפי המחקר, הדגימה )אם יש(, כלי

 ם. המחקר, איסוף הנתונים ודרכי ניתוח

 מקורות ראשונית. רשימת 

  (.ונספחים עמודים )לא כולל רשימת המקורות עשרה על יעלה לא המחקר הצעת היקף
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 את יעביר הקורא. המנחה המלצת לפי וסףנ לקורא תועבר היא התכנית במזכירות ההצעה קבלת עם

 הקורא של הדעת חוות. ההצעה קבלת מתאריך שבועות ארבעה מתום יאוחר לא בכתב דעתו חוות

. העבודה וכתיבת הנחיית המשך לצורך אותם תשמש והיא, סטודנטל והן למנחה הן תועבר

 .הדעת חוותל תגובתו תפורט ובו, לקורא המיועד מכתב המתוקנת הצעהל יצרף סטודנטה

מבטלת את ההתקשרות, אלא אם כן נעשית הדחייה באישור  לעיל אי הגשת ההצעה במועד האמור

 .התזה ומנחה העבודה ראש ועדת

 
 לשיפוט:  התזה עבודת אופן הגשת. 4

להצעת המחקר, יחל הסטודנט במחקר עצמו ובכתיבת עבודת  תזההלאחר קבלת אישור וועדת 

 התזה עבודת .ימים 30 - תוך אותה ומאשר בודק, טיוטהסופיתכתזה.המנחהמקבלאתעבודתההתזה

 עותקים.  2 -התכניתב למזכירות ותוגש ההנחיות פי על תודפס המנחה ידי על מאושרת

התכנית, וזאת תוך  המאושרת על ידי המנחה, למזכירות התזה עבודת את להגיש הסטודנט על

צדדי -עמודים מודפסים דו 40יעלה על  לא תזהשנתיים מיום אישור הצעת המחקר. היקף עבודת ה

 ברווח כפול )לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים(.

 רשאי להמליץ בפני דיקן הפקולטה ללימודים מתקדמים מועד הגשה מאוחר יותר.  תזההראש ועדת 

  באפריל בשנה השלישית ללימודיו של  30 -לא יאוחר מה תהסופיהעבודה הגשת

 בתכנית. הסטודנט

  הגשתה. חודשים לאחר 3יעשה תוך  תזההועדת על ידי  הסופי העבודהאישור 

 
ם יחודשי , הם ייעשו על ידי הסטודנט במהלךהתזהאם יידרשו שינויים בנוסח הסופי של עבודת 

מסמך המסביר ומציין את השינויים שנעשו יצורף לעבודה . חניםלאחר קבלת חוות הדעת של הבו

 בדיקה חוזרת. להעבודה וגש המתוקנת. ובמידה ונידרש ת

דו"חות  של הפקולטה. תזהראש ועדת ה יהיו חסויים, וירוכזו ע"י תזההשיפוט של עבודת ה ךהלי

 תלא יאוחר מאשר חודש מיום שנמסרה אליהם העבודה. אם תקופ בוחניםהשיפוט יימסרו ע"י ה

 אורכה של חודש נוסף. בוחניםהשיפוט חופפת את פגרת הקיץ, תינתן ל

 
 :תזהעבודת הת הנחיות לכתיב 4.1

 צריכה לכלול את המרכיבים הבאים: תזהעבודת ה

הגדרת הבעיה, הצגת הנושא, שאלות/השערות המחקר ו/או הסוגיות התיאורטיות מבוא:  .א

 המרכזיות בהן עוסק המחקר.

סקירה מקיפה של הספרות המחקרית העוסקת בנושא ו/או עיגון ההצעה  סקירת ספרות: .ב

קירה חייבת לכלול השוואה ביקורתית בין עבודת המחקר בספרות המחקרית הרלוונטית. הס

 שלהם לבין עבודות דומות הידועות בספרות. 

מטרות העבודה, שיטת המחקר, כלי המחקר, מדגם המחקר, צורת איסוף  מתודולוגיה: .ג

 הנתונים והליך המחקר. 
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ונה במחקר כמותני על הסטודנטים/ות להתייחס לתוצאות עבודתם/ן ולהעריך נכ ממצאים: .ד

מהימנות וטעויות אפשריות; במחקר איכותני על הסטודנטים/ות להתייחס לאמינות 

(trustworthiness.של המחקר שלהם ולהיות רפלקסיביים לגבי מקומם/ן כחוקרים/ות ) 

להתייחס למסקנות המחקר ולתרומתו התיאורטית והיישומית ולהשוות את  סיכום ומסקנות: .ה

 הרלוונטי. יש לדייק בהסקת מסקנות ובהנמקתן.  ממצאי המחקר עם הבסיס התיאורטי

 .APAציטוט המקורות ייעשה על פי כללי הציטוט  רשימת מקורות: .ו

 
  :תזותהסמכות לשפוט  4.2

שתחום התמחותו תואם את נושא ומעלה  בכיר מדרגת מרצהמכללה : כל איש סגל בשופטבוחן/

 בכיר ל או בחו"ל מדרגת מרצה, כל איש סגל ממוסד אקדמי מוכר אחר בישראתזההמחקר של ה

 . תזהשתחום התמחותו תואם את נושא המחקר של הומעלה 

 בכיר מרצה בדרגת יהיוחנים הבו כלה. העבוד מנחה בהםת, לפחו בוחנים ניש ידי על תיבדק התזה

 .המחקר בתחום ובקיאים ומעלה

התאם ב לום שם,תיעשה תוך עילום שם או שלא בעי סטודנטלידיעת ה בוחןהעברת חוות דעתו של 

 .בוחןלבקשתו של ה

 
 :תזההציון ב קביעתאופן  4.3

 חיצוני. ה בוחןציון העבודה הוא ציון ממוצע הציונים שניתנו באופן עצמאי על ידי מנחה העבודה וה

לגבי  בסיכום מנומק בין שני הקוראים, תתקיים פגישת גישור שתלווה 15% -במקרה של פער הגדול מ

 .הקוראיםל שני הציון הסופי המוסכם ש

הגמר  תועדת התזה תחליט להעביר את עבוד בוחניםאין הסכמה על גישור ההפרשים בין ציון הכאשר 

 שלישי. בוחןל

  (.בוחנים)ממוצע ציוני ה (75)הוא  תזהציון המעבר המינימלי לעבודת 

 
 ערעור הסטודנט על הציון: 4.4

 תזהוועדת הת הערעור המנומק בכתב ליגיש א עבודת התזהסטודנט המערער על הציון הסופי של 

. במקרה שלא ימצא ראש התכניתהערעור ייבדק בשלב הראשון על ידי  .תכניתה מזכירותבאמצעות 

 וועדהראש ה .בפקולטה תזהוועדת הפגם פרוצדוראלי המחייב את קבלת הערעור, יועבר הערעור ל

נוסף  בוחןימונה  דיקה נוספת.אם יימסר הפרויקט לב ימנה צוות של שני מרצים ויחד אתם יוחלט

 . לא יתאפשר ערעור נוסף.בוחניםכל ההמנחה ויהיה ממוצע ציוני  תזהוהציון הסופי של עבודת ה

 
 : השני בתואר הלימודים ציון קביעת 4.5

, 40% -םהקורסי ציוני ממוצע שקלול הוא תזה עם במסלול השני התואר בלימודי המשוקלל הציון

 . 40%ה התז עבודת וציון 20%ם הסמינריוניי הקורסים שני של הציונים ממוצע
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 שני תואר תעודת לקבל הסטודנט של זכאותו בדיקת את יאפשר המחקר בעבודת ומעלה 90ן ציו

 התואר לקבלת הסטודנט של זכאותו בדיקת את יאפשר ומעלה 95ן ציות. בהצטיינו מחקרי

 .יתרה בהצטיינות

 
 הגמר: עבודת הערכת 4.6

 הבאים: קריטריוניםהעבודה ייעשה בהתאם להערכת איכות  

 וחדשני. מתאים נושא .א

 .יותר רחב בקונטקסט הנושא מיקום .ב

 .העכשווי והדיון למחקר ביחס הנושא מיקום .ג

 .ההשערות של לוגי ניסוח .ד

 .הגמר עבודת מקוריות .ה

 .במקורות ודיון ניתוח, הבנה .ו

 .ארגו וכתיבה אקדמית ונהירה של העבודה .ז

 .סינתזה לבצע יכולת .ח

 .ביקורתית הגיש .ט

 .הכתיבה סגנון .י

 הערו, כתיב טעויות, עימוד, לשונית עריכה) יכולת ניתוח וכתיבה אינטגרטיבית .יא

  .(עודו מקורות ציטוט, שוליים .יב
 

 )ראה מחוון מצורף בנספחים(. ציון עבודת הגמר ישקף שקלול הקריטריונים.

 :תזהכללים לפרסום  4.7

ה לשיפוט ייעשה באישור המנחה/ים. המנחה לפני הגשת תזהפרסום חלקי או מלא של עבודת 

 יקבעו במשותף אם הפרסום יהיה משותף להם או לחלקם. סטודנטוה

זכאי מחברה לפרסמה, אלא אם כן חלות עליה הגבלות כמפורט בנוהל  תזהלאחר שיפוט עבודת ה

 זכויות יוצרים )המופיע בתקנון לימודי תואר שני(.

באם עבודת  יאשרו, על סמך המלצת המנחה/ים, מתקדמיםודיקן הפקולטה ללימודים  תזהה ועדת

 תזה. במידה והוחלט כי לא ניתן לפרסם את המכללהית היהגמר המחקרית תועבר, כנהוג, אל ספר

אל דיקן  תזהשל ה פרסומה-את החלטת הוועדה בנוגע לאי תזהה ראש ועדתיה, יעביר יבספר

 ללימודים מתקדמים.הפקולטה 

סם את עבודת הגמר המחקרית או חלק ממנה יציין כי המחקר בוצע המפר סטודנטבכל מקרה, 

 ".המכללהדרישות לקבלת התואר "מוסמך הכחלק מ מכללת אלקאסמיב
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 עותקים. בשני או בערבית העבודה תוגש בעברית: זהשפת הת 4.8

יתבקש זה נכתבה בערבית, במידה והתעברית. ערבית או בעבודת גמר מחקרית תיכתב בדרך כלל ב

עמודים לפחות. בתקציר ישולבו  6לכתוב תקציר של העבודה בשפה העברית בהיקף של  טודנטסה

 נחים טכניים, במידה וקיימים(.ומילות מפתח )ומ

ראש , המנחה וסטודנטהת ירשאי לאשר כתיבה בשפה האנגלית על סמך פני תזהראש ועדת ה

לכתוב תקציר של  סטודנטקש הזה באנגלית, יתבבמקרה של אישור כתיבת הת. הרלוונטית תוכניתה

נחים טכניים, ועמודים לפחות. בתקציר ישולבו מילות מפתח )ומ 6העבודה בשפה העברית בהיקף של 

 במידה וקיימים(.

 
 :לשיפוט תזהמועד הגשת  4.9

 תזהלהגיש את עבודת ה ת\הסטודנטהוא שלוש שנים. על  זהתמשך הלימודים לתואר שני במסלול 

 פקולטהים מיום תחילת לימודיו. התאריך הסופי שנקבע ע"י הנהלת הלשיפוט בתום שלוש שנ

  דצמבר. בחודש  30 –הינו ה  תזהלהגשת 

סמסטר א', ולא  זה עד סוףמסטר ב' זכאים להגיש את עבודת התים שהחלו לימודיהם בססטודנט

 .בשנה השלישית יאוחר מתחילת סמסטר ב'

 

  :במחקר האתיקה כללי על שמירה . 5

 : בכתיבה האתיק 5.1

 .הסטודנט של מקורית עבודה תהיה המחקר עבודת -

 לפגוע שלא בעבודתו, כדי הסתמך שעליהם המקורות את לציין להקפיד הסטודנט על -

לכללי  בהתאם ייעשה המקורות אחרים. ציון כותבים של רוחני בקניין או יוצרים בזכויות -

המקובלות  לדרישות בהתאם או התחום של המקצועיים בפרסומים המקובלים הציטוט

 הכללים:  תקציר בתכנית הלימודים. להלן או בפקולטה

שם  את לציין אחר, יש אדם של ביבליוגרפי במקור שהופיע רעיון מביעים כאשר .א

 ר. המקו פרסום שנת ואת המחבר

 ולציין את במירכאות להקיפו אחר, יש מקור של מדויק ציטוט בעבודה משלבים כאשר .ב

 הציטוט. נלקח שממנו העמוד מספר ואת וםהפרס שנת המחבר, את שם

 התרגום את לכתוב כציטוט. יש דינו -אחרת לשפה ממנו חלק או מקור של תרגום .ג

 ט. הציטו לכללי בהתאםר, המקו שם ואת המחבר שם את ולציין במירכאות

שאינו  אחר חומר כל או תמונות, צילומים, גרפים, סרטוטים בעבודה משלבים כאשר .ד

 לכללי בהתאםו, נלקח שממנו המקור ואת היוצר שם את לציין יש, רהמחב פרי יצירת

 . הציטוט

 אחר.  אדם של מעבודה שנלקחו קטעים בעבודה לשלב אין .ה



 

13 
 

 הכותב.  של היא כאילו אחר אדם ידי על בשלמותה שנכתבה עבודה להציג אין .ו

העבודה  את לשפר היא העריכה הצורך. מטרת במידת לשוני בעורך להיעזר ניתן .ז

הסטודנט  שאינו אחר לאדם לאפשר הכוונה אין וללטשה, אך הסטודנט ידי על השנכתב

על  כי והסטודנט המנחה הסכימו אם כולה.  העבודה את שונה באופן עצמו, לנסח

של  המקורי הנוסח את למנחה להגיש הסטודנט לשונית, על עריכה לעבור העבודה

 הערוך.  הנוסח לצד העבודה

 זאת.  אישר המנחה אם הכותב, אלא של קודמת בודהמע חלקים בעבודה לשלב אין .ח

 . ציון וקיבלה נבדקה, אושרה שהיא לפני ממנה חלקים או העבודה את לפרסם אין .ט

באזכור  ורק אך ציון, ייעשה עליה שניתן ממנה, לאחר חלקים העבודה, או פרסום .י

 המנחה.  שם ציון העבודה, ולצד נכתבה שבה הלימודים מכללת אלקאסמי כמסגרת

 

 :החומרים באיסוף אתיקה  5.2

 המשתתפים זכויות על במחקר, ובייחוד האתיקה כללי על להקפיד יש עבודה בכל .א

 זכותו את לכבד וישב, של בכל במחקר השתתפותו את להפסיק זכאי משתתף .במחקר

 .לאנונימיות

לאישור  פנייה מחייבת החינוך במערכת תלמידים על נאספים נתוניה אשר עבודה כל .ב

נמצאים  הבקשה להגשת סטודנטים )הטפסים למחקרי המכללה של האתיקה ועדת

 המכללה(.  באתר

  המדען מלשכת אישור לבקשת לפנות הסטודנט על מהוועדה אישור קבלת לאחר

 בחוזר מפורטים החינוך במערכת מחקרית לפעילות )הנהלים ךהחינו משרד של הראשי

 לצורך החינוך משרד מול תנהלותהה (. 2015מאי - ה"התשע אייר )ב(9 /עה  ל"מנכ

 במערכת מחקר לבצע אין ט. הסטודנ של באחריותו תהיה למחקר האישור קבלת

 . החינוך במשרד הראשי המדען אישור ללא החינוך

 החינוך משרד של הראשי המדען בידי שנקבעו האתיקה כללי על להקפיד יש ל, ככל

 ך. חינו במוסדות מחקר לביצוע הנוגע בכל

 ,לה מחוצה או החינוך מערכת במסגרת קטינים על נאספים נתוניה אשר עבודה כל .ג

 קטינים בקרב מחקר לבצע אישור. אין קבלת לצורך להוריהם כתובה פנייה מחייבת

 הוריהם.  ללא אישור

נמצא  שאינו מי בקרב רק נתונים יאסוף י. סטודנטאקדמ במחקר אסורים מרות יחסי .ד

לא  ואף מתלמידיו נתונים לאסוף יוכל לא כמורה עובד אשר מרותו. סטודנט תחת

 אותם.  מלמד אינו הוא אם גם ספרו,  בבית אחרים מתלמידים
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 :מלוות ועדות. 6

 ם: גורמי ניש מטעם ילּווה זה תקנון יישום

 הפקולטה:  של האקדמית ההנהלה חברי 6.1

 בפקולטה. תזהה ועדת 6.2

  

 של הפקולטה האקדמית ההנהלה חברי

של  תזהשאושרו ע"י ועדת ה מנחים אשרור על אמונים היוי האקדמית ההנהלה חברי

 . תזה לעבודות מנחה לבחירת שנקבעו לקריטריונים בהתאםהפקולטה, 

 בפקולטה תזהה ועדת 

 :-מורכבת מ תזה תועד

 .דיקן הפקולטה ללימודים מתקדמים במכללה )ראש הוועדה( .א

 ם(.)חברי תזהראשי התכניות הרלוונטיות שיש בהם מסלול מחקרי עם  .ב

 .נציג סגל המרצים בתכנית הרלבנטית )חבר( .ג

   
 תהיה אחראית על:  תזהה ועדת

 הלימודים תכניות בכל תזה עם שני תואר ללימודי מועמדים בבקשות תדון הוועדה

 .מכללהב תזהלתואר שני במסלול 

 תזהללא  הלימודים ממסלול לעבור המעוניינים סטודנטים של בבקשות תטפל הוועדה

 . תזהעם  ודיםהלימ למסלול

עם  במסלול השני התואר תלמידי של לימודיהם מהלך על שוטף באופן תפקח הוועדה

 . תזה

 בחובותיו עמד שלא סטודנט של לימודיו את להפסיק הפקולטהלדיקן  תמליץ הוועדה

 ם. האקדמיי

 ואפשרויות מחקר מענקית, מלגום, פרסי להעניק הפקולטהלדיקן  תמליץ הוועדה

 ים. חרא וסיוע תמיכה

 ד. אח מנחה של הנחייתו תחת לעבוד שיכולים הסטודנטים ִמכסת את תקבע הוועדה

 המשוקלל הציון את ותקבע בתואר חובותיו את השלים הסטודנט כי תאשר הוועדה

 ט. הסטודנ של הסופי

 . תזהה במסלול ללמוד בקשתו את ותאשר הסטודנט של מועמדותו את תבדוק הוועדה

 ו. לעבודת המיועד בנושא הסטודנט את להדריך מתאים ההמנח כי תאשר הוועדה

 .תזהה לעבודת המחקר הצעת את תאשר הוועדה

 ר. המחק עבודות של בוחניםה את תמנה הוועדה
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 גמר עבודת להגשת טכניות הוראות. 7

 4A  גודל לבן נייר נייר

" Times New Roman" ״, באנגליתTraditional Arabicפונט בערבית ״ הדפסה

 צדדית. דו, שורה וחצה ,רווח12 גודל" David" עבריתוב

 הצדדים משלושת אחד בכל מ"ס  1.5 ולפחות לכריכה מ"ס 4 שוליים של שוליים

 הנותרים.

 בספרות ימוספר התקציר. העבודה בגוף רגילות בספרות ייעשה הדפים מספור מספור

 .רומיות

 .יחידני באופן ימוספרוו כותרות יישאו והאיורים הטבלאות כל טבלאות/איורים

 בהתאם הצדדים בשני תכלת /לבן קרטון מנייר כריכה דפי הכריכה דף דףהכריכה

 )בנספחים(. 2 -ו 1 -' מס לדוגמאות

 -'מס לדוגמאות בהתאם ובאנגלית בעברית )פנימיים( חתימות דפי הכותרת דף דףהכותרת

 )בנספחים( 4 -ו 3

 תת הצורך ובמידת וסעיפים פרקים : שנייה לדרגה עד יפורט העניינים תוכן תוכן עניינים

 ורשימת ואיורים טבלאות רשימת, הצורך עלפי, בנוסף ובנפרד. סעיפים

 .נספחים

. מתכונת באותה כתובים שניהם ,ובאנגלית בעברית תקציר תכלול העבודה תקציר העבודה

 .עמודים 3 על יעלה לא התקציר אורך

 APA -הכללים האקדמיים עלפי תופיע המקורות רשימת מקורות

סדר הצגת 

 העבודה

 )בנספחים( 1 -' מס דוגמה לפי בעברית כריכה דף .א

 )בנספחים( 3' מס דוגמה לפי בעברית חתימות דף .ב

 בעברית עבודה תקציר .ג

 בעברית העניינים תוכן .ד

 העבודה גוף .ה

 ביבליוגרפיה .ו

 נספחים .ז

 באנגלית עניינים תוכן .ח

 באנגלית עבודה תקציר .ט

 )בנספחים( 2' מס דוגמה פיל באנגלית חתימות דף .י

 )בנספחים( 4' מס דוגמה לפי באנגלית כריכה דף .יא

 .בוחניםה כמספר או לפחות שניים עותקים
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 נספחים. 8

 בעברית חיצוני( )שער כריכה דף: 1נספח מס׳ 

 

 מכללה אקדמית לחינוך -אקדמיית אלקאסמי

 ללימודים מתקדמים הפקולטה

 >התכנית שם<

 

 >העבודה שם<

 

 (.M.Ed)" לחינוך..... מוסמך" התואר לקבלת מהדרישות חלק מהווה הז חיבור

 

 

 

 >ית/הסטודנט שם: <מאת

 >ושם דרגה: <בהנחיית

 

 

 

 >לועזיים ושנה חודש><עבריים ושנה חודש<
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 באנגלית חיצוני( )שער כריכה : דף2נספח מס׳ 

 

Al-QASEMI ACADEMY 

THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES 

<NAME OF PROGRAM> 

 

 

 

-NAME OF THESIS- 

 

 

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE 

REQUIREMENTS FOR THE MASTER OF DEGREE (M.Ed.) 

 

 

-NAME OF STUDENT- 

 

 

UNDER THE SUPERVISION OF: -RANK, NAME- 

 

 

-MONTH YEAR- 
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 )פנימי( בעברית חתימות דף :3נספח מס׳ 

 

 ללה אקדמית לחינוךמכ -אקדמיית אלקאסמי

 ללימודים מתקדמים הפקולטה

 >התכנית שם<

 

 >העבודה שם<

 

 (.M.Ed)"לחינוך..... מוסמך" התואר לקבלת מהדרישות חלק מהווה זה חיבור

 

 >ית/הסטודנט שם: <מאת

 >ושם דרגה: <בהנחיית

 
 

 :___________תאריך: _________________ ית/הסטודנט חתימת

 

 :___________תאריך_______________ : ________המנחה חתימת

 ___________תאריך: __________מתקדמיםללימודים הפקולטה דיקן  חתימת

 

 

 >שנה, חודש<
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 )פנימי( באנגלית חתימות דף :4נספח מס׳ 

Al-QASEMI ACADEMY 

THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES 

<NAME OF PROGRAM> 

 

 

-NAME OF THESIS- 

 

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE 

REQUIREMENTS FOR THE MASTER OF DEGREE (M.Ed.) 

 

-NAME OF STUDENT- 

 

UNDER THE SUPERVISION OF: -RANK, NAME- 

 

Signature of student: ________________ Date:  ________  

Signature of supervisor: ________________ Date:  ________  

Signature of chairperson of the faculty of graduate studies:____________ 

Date: _________ 
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 חוות דעת מנחה עבודה תזה :5נספח מס׳ 

 

 לימודים מתקדמים

 חוות דעת מנחה עבודה תזה

 :נושא התזה
 

 מדד להערכה
 

 

 
 נקודות( 20מבנה, ארגון כתיבה מדעית )

 

כן 
במידה 

 רבה

כן 
במידה 
 סבירה

יש 
פר לש

 היבט זה

 לא לא
 רלבנטי

      האם השפה רהוטה ותקינה?

האם החלוקה לנושאים ולתת נושאים 
 טובה?

     

 האם רשימת המקורות הביבליוגראפיים
כתובה כמקובל בפרסומים 

 ?(APA)מדעיים

     

האם יש התאמה בין הרשימה 
הביבליוגראפית לאזכורים שבגוף 

 הטקסט?

     

קובל ובהתאם מוגש כמהפרויקט האם 
 לנהלים ולהנחיות?

     

האם תוכן העניינים, תקציר ונספחים 
 מוגשים כנדרש?

)תוכן העניינים מפורט ותואם את חלקי 
מלים, בעברית  200 –העבודה; תקציר 

 ובערבית.
מצורפים נספחים חיוניים ויש  –נספחים 

 הפנייה אליהם בטקסט(

     

 :יבה המדעיתהערכה מילולית של המבנה, הארגון והכת
 

 :ניקוד
כן  נקודות( 20סקירת ספרות )

במידה 
 רבה

כן 
במידה 
 סבירה

יש 
לשפר 

 היבט זה

 לא לא
 רלבנטי

האם הרציונל והחשיבות של המחקר 
 ברורים?

     

האם הרקע התיאורטי מאורגן וכולל 
וברור של הידע הקיים  מקיףתיאור 

 בנושא הנחקר?

     

ת האם הרקע התיאורטי כולל מקורו
 עדכניים?

     

האם שאלות המחקר בהירות 
 וממוקדות?

     

האם שאלות המחקר נגזרים מן הרקע 
 התיאורטי?
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 הערכה מילולית של הסקירה הספרותית:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ניקוד

 (/ نقطة 15) 
 נקודות( 15שיטת המחקר )

כן 
במידה 

 רבה

כן 
במידה 
 סבירה

יש 
לשפר 

 היבט זה

 לא לא
 רלבנטי

 וצת המשתתפים במחקרהאם קב
 מתוארת באופן בהיר?

     

 האם קבוצת המשתתפים במחקר
 מתאימה לבדיקת שאלות המחקר?

     

האם משתני המחקר מוגדרים באופן 
 אופרציונלי, והולם את שאלות המחקר?

     

מתאימים לשאלות  האם כלי המחקר
משתתפת ולאוכלוסייה ה המחקר
 ?במחקר

     

ורטים ומצורפים מפ האם כלי המחקר
 כנספח?

     

 :  הערכה מילולית לשיטת המחקר
 

 
 :ניקוד

 

 :נקודות( 20) תוצאות
 

כן 
במידה 

 רבה

כן 
במידה 
 סבירה

יש 
לשפר 

 היבט זה

 לא לא
 רלבנטי

האם הממצאים מוצגים באופן ברור 
 ומדעי?

     

האם הממצאים מוצגים בהתאם לסדר 
ההשערות/ השאלות שעומדות בבסיס 

 ולפי סדר חשיבות? ,המחקר

     

האם הממצאים מוצגים בטבלאות 
ובתרשימים המסייעים להבנתם ובהתאם 

 לשיטת המחקר?

     

-האם הטבלאות והתרשימים מוצגים על
 ?APAפי כללי 

     

 הערכה מילולית של פרק התוצאות:
 
 
 

 
 :ניקוד
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כן  נקודות(: 25דיון בממצאים )
במידה 

 רבה

כן 
במידה 
 סבירה

יש 
פר לש

 היבט זה

 לא לא
 רלבנטי

האם בתחילת הדיון מוזכרות מטרות 
והממצאים  תהעבודה העיקריו

 המרכזיים?

     

האם הדיון שיטתי, אינטגרטיבי ומקשר 
את הממצאים לידע קודם )מחקרים, 

 תיאוריות(?

     

האם נידונים ההשלכות והיישומים 
 של הממצאים?מחקריים ה

     

ומוצעים  חקרהאם נידונים מגבלות המ
 מחקרי המשך?

     

      לעבודה?\האם יש תמצית למחקר

 מילולית של הדיון:  הערכה
 

 
 

 :ניקוד
 

 
 ציון סופי:                 

 
 

 חתימה____________               תאריך: ____________ שם המנחה: ____________
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 מחקריםטופס בקשה לאישור של ועדת אתיקה ל :6נספח מס׳ 

 
 

  למחקרים אתיקה ועדת של לאישור טופס בקשה

 אתית הכשרה ה/שעבר בתעודה חייב אדם בני מעורבים בו במחקר העוסק כל
 כאחד ולחוקרים לחוקרות מתייחס הוא אולם זכר בלשון כתוב הטופס

 
 תאריך: ___________

 
 _______________________שם החוקר האחראי: 

 _________________________ דוא"ל: __________________טלפון: 

 _____________חוג /פקולטה ___________________מחלקה/מכון: 

 :במקרה של עבודת תזה

 ____________________שם הסטודנט: 

 ____________________________________________שם המנחה/ים: 

 
 . נושא המחקר1
 

 ומטרתו המחקר של קצר . סיכום2
 

 עצמי( מימון, חיצוני, מכללתי )פנים המחקר מימון . מקור3
 

 המשתתפים מספר כולל ייבחרו ממנה והאוכלוסייה המחקר משתתפי . תיאור4
 

 
 
 הכללה קריטריוני כולל ,המשתתפים בחירת . דרך5
 

המתוכנן  המחקר ומשך הנתונים איסוף . נוהל6
 לבקשה( לצרפם יש בשאלונים שימוש של )במידה
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 . במחקר מהמעורבות כתוצאה להיגרם לנבדק, שעלולים הצפויים הסיכונים . תיאור7
 אחר( או הכלכלי  ,החברתי ,הפסיכולוגי ,הגופני בתחום אפשרית נוחות חוסר )כולל     
  לחומרתו והן הסיכון להסתברות הן בבקשה התייחס     

 

 האפשריים הנוחות אי או הסיכונים את למזער שיינקטו . האמצעים8
 

 אוכלוסיית ,עצמם המשתתפים עבור המחקר מעריכת האפשרית התועלת אורי. ת9
 והחברה המשתתפים    
 

 ,ממנו האפשריים הסיכונים על מהמחקר האפשרית התועלת עולה כיצד . הסבר10
 ?אלה סיכונים להצדיק ניתן וכיצד      

 

 
 המידע ולהגנת ם במחקרהמשתתפי חשאיות להבטחת יינקטו אמצעים . אילו11
 ?המשתתפים  על שייאספו והנתונים      

 

 ?הנתונים אל הגישה תישמר . כיצד12
 

 ?המשתתפים זהות תישמר . כיצד13
 

 ?ומתי יינתן הוא כיצד ,סכום באיזה ,כן ואם לנבדקים תשלום יהיה . האם14
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 ?הנבדקמ מדעת הסכמה קבלת על אחראי מי  ‐ במחקר להשתתף . הסכמה15
 

 ?ומתי איפה ,ההסכמה תתקבל אופן . באיזה16
 

 
 זה טופס בהמשך, בנושא נספח ראו – במחקר שימוש בו שייעשה ההסכמה טופס לצרף יש 
  טופס ובעת הגשת הבקשה יש לאחד את טופס הבקשה החתום, אישורי ההכשרה האתית

 .ת התזהאחד ולשלוח ליו"ר ועד pdfההסכמה לקובץ 
 
 

 __________________נט: חתימת הסטוד

 
 ___________________: ים/חתימת המנחה

 

 החלטת הוועדה
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 למועמדים ללימודי תואר שני בתכנית הוראה ולמידהאקדמית טופס המלצה  :7נספח מס׳ 

 
 

 ה ללימודים מתקדמים טהפקול
 תכנית הוראה ולמידה

 
 המלצה אקדמית -"למידההוראה ו"טופס המלצה למועמדים ללימודי תואר שני בתכנית 

 
 _              שם משפחה: ________________שם פרטי של המועמד/ת:  

 מס' זהות )כולל ספרת ביקורת(: _________________________

 
בפקולטה  "הוראה ולימדה"מר/ת ____________ הציג/ה מועמדות ללימודי תואר שני בתכנית 

מך צויין כמי שיכול/ה להעריך אותו/ה. נודה לך אם ללימודים מתקדמים במכללת אלקאסמי. ש

 תואיל/י למלא שאלון הערכה זה, אשר יסייע לנו בהחלטות על קבלת המועמד/ת.

 
 הערכתך תישמר בסודיות גמורה.

 
 מכללת אלקאסמי. יש לשלוח את הטופס ישירות לכתובת: אין למסור טופס זה למועמד

 קדמיםתהפקולטה ללימודים מ
 התכנית להוראה ולמידה, מ"א                                                                                              

 

 כמה זמן הינך מכיר/ה את המועמד?

הרקע להיכרות: על אילו נתונים נסמכת הערכתך )סמינר, עזרה במחקר, עזרה בהוראה, הדרכה, 

 אחר(?

_____________________________ ________________ 

 
 האם היית מציג/ה את המועמד/ת, בין כלל התלמידים שלימדת בשלוש השנים האחרונות:

 מעל %

 האם לדעתך עשוי/ה המועמד/ת לסיים את לימודי המ"א בהצטיינות?

_________________________ 

 

ת. כל תכונה לפניך בעמוד הבא מספר סולמות להערכת תכונות וכישורים ספציפיים של המועמד/

ניתן לדרג באמצעות חמש קטגוריות עיקריות. אנא הקף/הקיפי בעיגול את אחד משני הציונים 

המופיעים תחת הקטגוריה הנבחרת, על מנת לדרג את המועמד/ת כגבוה/ה או כנמוך/ה בקטגוריה. 

לתשומת לב  כמו כן, ציין/י את מידת ביטחונך בדרוג המועמד/ת לגבי כל תכונה או כישור.

: הנך מתבקש/ת למלא עמוד זה בקפידה ולדרג בהתאם, במידה ואינך ממלא/ת עמוד זה הממליץ/ה

 אנא ציין/י מדוע:
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 מצוין
 

 טוב מאוד
 
 טוב

 
 בינוני

 
למטה 
 מבינוני

 דרגת בטחון                              
אין                                                   

נית    נמוכה       גבוהה     בינו
 בסיס   

                                       
 להערכה

 יכולת לתכנן מחקר ולבצעו
 

10 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 
 

2 3 4 

 כושר ניתוח ואינטגרציה
 

10 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 
 

2 3 4 

 חשיבה מדעית שיטתית
 

10 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 
 

2 3 4 

 מוטיבציה
 

10 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 
 

2 3 4 

 בשלות רגשית ויציבות
 

10 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 
 

2 3 4 

פתיחות לביקורת ולנקודת 
 המבט של הזולת

 

10 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 
 

2 3 4 

 אחריות והתנהגות אתית
 

10 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 
 

2 3 4 

 

תכונותיה הייחודיות. /אנא כתב/י את חוות דעתך על המועמד/ת, תוך הדגשת תכונותיו

נודה לך אם תתייחס/י לנקודות חוזק או לנקודות חולשה של המועמד/ת בכלל, ובפרט 

 :"הוראה ולמידהלאלו הרלבנטיות ללימודי מ"א בתכנית 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 שם מלא: _________________________       תאריך _______                                          

 _________                         תפקיד: _______________ מוסד: ___________

  ___________________חתימה:   

 תודה על הסיוע!

 

 נא לשלוח את הטופס למיל:

teachmed@qsm.ac.il 

 


