
 
 

 עבודת גמר בפקולטה למדעי הרוח והחברה 

ולהסיק  ,לנתחםיכולת לאסוף מקורות ו/או נתונים והקיימת מטרת עבודת הגמר היא להוכיח כי לסטודנטים 

 מסקנות במסגרת עבודה שממצאיה ודרך עריכתה ראויים לפרסום. 

, כתוב בשפה העברית. בהגשת חיבורבנתיב המחקרי, ומסתיימת תואר מהווה חלק מחובות העבודת הגמר 

אנגלית, יצורף בהגשת עבודת גמר בהם מאושרת  במקרים באנגלית.יצורף תקציר לעבודה הכתובה בעברית 

 בעברית.תקציר 

 

 אבני הדרך להתקדמות במחקר

עבודת גמר והגשת אבני הדרך להתקדמות במחקר הם: קביעת מנחה, הגשת הצעת מחקר, אישור הצעת המחקר, 

חייבים הסטודנטים למלא את דרישות תכנית הלימודים כפי שנקבעה בשנתון בשנת הלימודים לשיפוט. בנוסף, 

 . (לעיין בשנתון הפקולטה לבדיקת תכנית הלימודים הנדרשתמומלץ מאוד  ) בה החלו ללמוד

   

 קביעת מנחה

עד תום הסמסטר הראשון להעביר טופס קביעת מנחה למחלקה ולפקולטה  יםנדרש םמלגאי יםסטודנט

 .ללימודים

להעביר טופס קביעת מנחה למחלקה ולפקולטה עד תום הסמסטר השני  יםנדרש םמלגאי ים שאינםסטודנט

 . ללימודים

או מרצה בכיר מן המניין במחלקה בה לומד מרצה בדרגת  קדמיאגל סחבר חייב להיות עבודת הגמר מנחה 

 קולטה אחרת או ממוסד מוכר אחר. . ניתן למנות מנחה נוסף או יועץ מחקר ממחלקה אחרת, מפהסטודנט

 .והפקולטית חלקתיתיו"ר ועדת המוסמכים המקביעת מנחה/הוספת מנחה צריכה יעשה באישור  -

 עדת המוסכים המחלקתית והפקולטית.יו"ר ונחה יובא לאישור שינוי מ -

 

 ת מחקרהצעהגשת 

 ללימודים.  למחלקה עד תום הסמסטר השני מחקרעת מלגאים נדרשים להעביר הצסטודנטים 

 סטודנטים שאינם מלגאים נדרשים להעביר הצעת מחקר למחלקה עד תום הסמסטר השלישי ללימודים.  

השנה השנייה  ותאושר עד תחילת ,לעבודת גמר" מחקרטופס "הצעת ליווי הצעת המחקר תוגש למחלקה ב

 ללימודים.    

צריכה לכלול את הפרטים  טבלאות וכדומה()לא כולל איורים, גרפים,  עמודים לושהשהצעת המחקר בהיקף של 

מטרת המחקר, תיאור  שמות המנח/ים, נושא המחקר בעברית ובאנגלית, הבאים: פרטים אישיים של הסטודנט,

  רשימת מקורות. קצר על השיטות לביצוע המחקר,

 

 הגשת עבודת גמר 

על המנחה לבדוק את (. וארחובות השמיעה לת על הסטודנט להגיש את עבודת הגמר למנחה )לאחר שסיים את

 .םימי 03תוך לאשרה העבודה ו

 עותקים 2-ב למזכירות המחלקהעבודת גמר מאושרת על ידי המנחה ויו"ר ועדת המוסמכים המחלקתית תוגש 

 0יוגשו למזכירות המחלקה מנחים,  ולסטודנט יש שניבמידה . צדדי-כרוכים )בכריכה ספירלית( ומודפסים דו

בצירוף שמות הקוראים שאושרו לשמש  ,תומים והמאושרים יועברו למזכירות הפקולטההעותקים הח עותקים. 

 מנחה העבודה ושופט -לפחות  שני שופטיםכשופטים לעבודה, וישלחו לשיפוט. שיפוט עבודת הגמר יערך על ידי 

 ימים.  03-ונמשך כ )חבר סגל בדרגת מרצה ומעלה במוסד אקדמי מוכר(

 

 
 



 
 רעבודת הגמאופן הערכת 

מתייחסים ל: נושא, שיטות, בדיקת השערות, מקורות,  לקביעת איכותה של עבודת גמר הקריטריונים הראשיים

ואיכות הדיון )יש לשים לב כי חלק מהקריטריונים המופיעים מטה מתאימים יותר למדעי הרוח ואחרים יותר 

 למדעי החברה(:

 נושא מתאים

 מיקום הנושא בקונטקסט רחב יותר

 ביחס למחקר והדיון העכשווי  מיקום הנושא

 שיטות מקובלות או כאלו שניתן לתקף

 השערות לא טריוויאליות

 ניסוח לוגי של ההשערות 

 זיהוי וטיפול במקורות

 עבודת הגמרמקוריות 

 הבנה, ניתוח ודיון במקורות

 ארגון והצגה של הדברים

 יכולת לבצע סינתזה

 גישה ביקורתית

 סגנון הכתיבה

 מבחינה טכנית )עריכה לשונית, עימוד, טעויות כתיב, הערות שוליים, ציטוט מקורות וכו'(. עבודת הגמראיכות 

 

תעמוד  עבודת גמרשיענו לכל הדרישות ולכן הציון הסופי ישקף שקלול הקריטריונים. כדי ש עבודות הגמרמעטות 

 בכמה שיותר מהקריטריונים, היא צריכה לכלול את הפרמטרים הבאים:

ילות במסגרת מספר המילים המותר ובשימוש במקורות המתאימים לעבודה בסדר גודל שכזה. הנושא טופל ביע

הכותב מיקם את הנושא בתוך שדה המחקר הרחב יותר תוך כדי הבלטת התרומה של התיזה למחקר. הכותב 

מראה בקיאות במצב המחקר ומתייחס למחקרים אחרים ללא פרפראזה של דברי אחרים. זיהוי טוב של 

ות העומדים לרשות החוקר ושימוש מושכל בהם, כאשר השימוש בהם יהיה בצורה חדשנית ומבריקה. המקור

הכותב לא רק מסכם את שנאמר אלא מחדש באמצעות המקורות. המחבר מתמצא היטב בספרות הקיימת. 

ק ברמה גבוהה ביותר תדע לקשר בין המקורות לבין הספרות המחקרית, תוך הצגת ניתוח מעמי עבודת גמר

וחדשני. המחבר גם יהיה ער לבעיות שנותרו ולשאלות שלא ניתן לטפל בהן. השיטות תהינה חדשניות או מנוסחות 

 כך שאיש מקצוע יוכל לחזור עליהן במידת הצורך. ההשערות יהיו כאלו שלא נבדקו בעבר או נבדקו חלקית. 

להבין את הטיעון וההוכחות המובאות  הכתיבה תהיה בהירה וברורה ומבנה העבודה יהיה הגיוני ויאפשר לקורא

לאשש אותו. ההקדמה )וכן הסיכום( יציגו בבירור את נושא העבודה ותרומתה וכן את התיזה העיקרית והחלוקה 

הפנימית של העבודה. הניסוח יהיה ברמה גבוהה, קולח ומשכנע. צורתה החיצונית של העבודה תהיה ברמה 

הנספחים יהיו ללא טעויות ועל פי הכללים המקובלים בתחום המחקר. גבוהה, וכן הטבלאות, הערות השוליים ו

 רשימת המקורות תהיה מלאה וללא טעויות ותהיה מותאמת לסגנון המקובל בשדה המחקר.

 

 ברמה הגבוהה ביותר תהיה ראויה לפרסום כמאמר. עבודת גמר 

 

ממוצע יפוט של עבודת הגמר הינו . ציון השובפני המנחה ושופט/ים יםהשופטים חסויים בפני הסטודנט ציוני

שהעניקו השופטים. במידה וקיימת גם בחינת גמר, הציון הסופי של עבודת הגמר יהיה שקלול ציון הציונים 

 . 57ציון עובר של עבודת גמר הינו וציון הבחינה )בהתאם למשקלו של כל מרכיב(.  השיפוט

באישור  ,המחלקתית עדהווה יו"ר, ימנה ת לפחות(נקודו 23) השופטים בין ציונימאוד גדול  פערשל  במקרה 

 ת השופטים.שלוש הציונים שלהשנוי במחלוקת יהיה ממוצע  והציון שופט נוסףהוועדה הפקולטית, 



 
 

  רישום לכתיבת עבודת גמרהנחיות 

 3-בסמסטר הבשנה השנייה באופן הבא:  ( יעשהxxx-2-9991)הרישום ל"עבודת הגמר"  עם נקודות זכות 

 (. (xxx-2-9992הפקולטה ל"עבודת גמר" על ידי יבוצע רישום אוטומטיללימודים  4-בסמסטר ה. דיםללימו

 . יש לבצע רישום במועדי ההרשמהשהרישום האוטומטי בוצע בהצלחה. במידה ולא בוצע רישום, יש לבדוק 

ירשום  קולטההמחלקה והפבמידה ועבודת הגמר לא הוגשה לשיפוט בתום השנה השנייה ללימודים, באישור 

  .ללימודים 0-וה 7-בסמסטר ה( xxx-2-7777) ל"כתיבת עבודת גמר"

)לפרטים נוספים נא שכר לימוד אינו פוטר מתשלום  "כתיבת עבודת גמר"עבודת גמר" או ל"אי ביצוע רישום ל

 לעיין בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד(. 

( xxx-2-7777ללא נקודות זכות ) "כתיבת עבודת גמר"רשמו לבמסלול השלמת עבודת גמר יהלומדים סטודנטים 

 עד להגשת עבודת הגמר לשיפוט.  ברצףמהסמסטר הראשון ללימודים ובכל סמסטר 

 
 


