מדריך לסטודנט
הנחיות להגשת עבודת הגמר בתכנית הלימודים לתואר שני )(M.Ed
בהתמחות לקויות למידה

סטודנטי/ת יקר/ה !
אנו מברכים אותך על התקדמותך האקדמית ועל שהגעת לשלב הגשת עבודת הגמר
בתוכנית הלימודים לתואר שני בלקויות למידה.
מדריך זה מתאר את מבנה ותהליך הגשתה של עבודת הגמר וכן כולל הנחיות לצורתה
הטכנית והחיצונית .אנו ממליצים לקרוא בעיון רב את ההנחיות הבאות ומבקשים
להקפיד על יישומן.

תיאור הליך ההגשה והנחיות כלליות שיש להקפיד על מילויים:

 )1האחריות למילוי ההנחיות להכנת עבודת הגמר והגשתה מוטלת על מחברה.
 )2על העבודה הסופית להיות בעלת תכנים ,צורה וסגנון נאותים ומותאמים לכללי
הכתיבה המדעית.
 )3לאחר אישור העבודה סופית על ידי המנחה/ים בכתב (ראה טופס בנספח 1
במדריך זה) היא תוגש (עותק  )1ליחידה ללימודים מתקדמים לצורך בדיקה
צורנית-טכנית בטרם תוגש לשופט שני ,המנחה יצרף רשימה הכוללת שמות של
 3שופטים מוצעים מסגל המכללה.

 )4מרכזת היחידה ללימודים מתקדמים תוודא שעבודת הגמר תואמת את הנחיות
היחידה ללימודים מתקדמים באשר לצורתה הטכנית של העבודה .אם לא מולאו
כל ההנחיות ,לא תאשר היחידה ללימודים מתקדמים את העבודה עד שיבוצעו
בה השינויים הדרושים.

 )5לאחר אישור היחידה ללימודים מתקדמים את צורתה הטכנית של עבודת הגמר,
על הסטודנטי/ת להביא עותק כרוך של העבודה לצורך הליך השיפוט הסופי על
ידי שופט שני (מלבד המנחה).

 )6במידה והשופט השני ידרוש שינויים הם יבוצעו על ידי הסטודנטי/ת כנדרש ,ורק
לאחר-כך העבודה המתוקנת תוגש ליחידה ללימודים מתקדמים ב  3העתקים,
ועותק בקובץ  PDFלפי בחירת הסטודנט (להצגתו באתר היחידה) .העתקים אלה
חייבים להיות חתומים ע"י מנחה העבודה ,דיקן היחידה וראש התכנית .היחידה
ללימודים מתקדמים הינה האחראית על שליחת העותקים שיתקבלו לספריה.

הנחיות לצורתה הטכנית והחיצונית של עבודת הגמר


סוג הנייר :נייר בגודל A4



הדפסה:
 עבודת גמר תודפס על צדו האחד של העמוד בצבע שחור.
 העבודה תודפס בגופן דויד ,גודל .12
 את הכותרת הראשית יש להדפיס במודגש בגודל .16
 את הכותרת הראשית יש להדפיס במודגש בגודל .14
 כל פרק יתחיל בעמוד חדש.
 המספור ימוקם בתחתית העמוד במרכז.
 אורך העבודה הסופית לא יעלה על  25עמודים לא כולל רשימת המקורות.



כריכה:
 העבודה הסופית תוגש כרוכה בכריכה רכה/כריכת חום .אין לכרוך את עבודת
הגמר בכריכת ספירלה.



רווחים:
 עבודת הגמר תודפס ברווח של שורה וחצי או ברווח כפול.
 תוכן העניינים יכול להיות מודפס ברווח בודד.
 טבלאות וציטטות ארוכות במיוחד המובדלות מגוף העבודה (חמש שורות ומעלה)
ניתן להדפיס ברווח בודד .במקרה כזה יוגדלו השוליים הימניים והשמאליים.





תיקונים


לא יתקבלו תיקונים בעט או בעיפרון ,או מחיקות ותוספות בדפוס.



במקרים מיוחדים ניתן יהיה לשרטט בדיו שחור סמלים מיוחדים או איורים
אשר אינם ניתנים להדפסה.

רשימה ביבליוגרפית
 יש להכין את הרשימה הביבליוגרפית בהתאם למקובל בתחום בו נכתבה העבודה.
 אין לשלב בין שיטות ציטוט בתוך אותה עבודה.



שוליים
השוליים הדרושים בכתיבת עבודת גמר בעברית
שוליים ימניים-

ברוחב  3ס"מ (בגלל הכריכה)

שוליים שמאליים -ברוחב  2ס"מ
שוליים עליונים-

ברוחב  2ס"מ

שולים תחתונים-

ברוחב  2ס"מ



עימוד ומספור
 עמודים המופיעים לפני גוף העבודה (כלומר לפני פרק המבוא או הפרק
הראשון) ימוספרו בספרות רומיות במרכז תחתית העמוד.
 להלן העמודים שימוספרו בספרות רומיות:
שער פנימי

I

דף הכרת תודה

II

תוכן העניינים

III

תקציר עברי

IV

רשימת טבלאות

V

רשימת איורים

VI

הערה :בכל אחד מהסעיפים הנ"ל ,במידה וקיים יותר מעמוד אחד ,יש להמשיך את מספור
העמודים בספרות רומיות ברצף כאשר הסעיף הבא ימשיך באותו רצף בהתאמה.
 אין למספר את השער הפנימי באנגלית ואת התקציר באנגלית.
 גוף העבודה ,הרשימה הביבליוגרפית והנספחים ימוספרו במספרים עוקבים (החל מ -
)1


איורים ,טבלאות וגרפים



האיורים יופיעו בגוף העבודה ולא בסופה ,מיד לאחר שהוזכרו בפעם הראשונה.



כותרות לאיורים יודפסו ברווח שורה בודד מתחת או מעל לאיורים (בהתאם
להנחיות המנחה)



על האיורים להתאים לדרישות רוחב השוליים כפי שפורטו לעיל .במקרה והם
גדולים יותר מן הנדרש ,יש להקטינם באמצעות צילום או לקפלם.

מבנה עבודת הגמר:
 שלד של סדר העמודים בעבודה:
.1

שער חיצוני

.2

שער פנימי

.3

הכרת תודה

.4

תוכן העניינים

.5

תקציר

.6

רשימת טבלאות

.7

רשימת איורים

.8

גוף העבודה

.9

רשימה ביבליוגרפית

.10

נספחים



.11

תקציר באנגלית

.12

שער פנימי באנגלית

.13

שער חיצוני באנגלית

שער חיצוני :בשער החיצוני של העבודה יופיעו הפרטים הבאים:
 שם העבודה ,שמו המלא מחבר העבודה ,ציון העובדה כי עבודת הגמר לתואר שני
הוגשה כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך בחינוך בהתמחות בלקויות
למידה" ,שם המכללה ,שם היחידה ,תאריך הגשת העבודה (לא יצוינו שמות
המנחים)  -ראה דוגמת שער חיצוני בנספח . 2

 שער פנימי
 בשער הפנימי יצוינו כל הפרטים המופיעים בשער החיצוני .בנוסף לזה ,יצוינו שם
המנחה/ים .כמו כן יישאר מקום לחתימת המנחה/ים ולחתימת מנחה העבודה ,דיקן
היחידה וראש התכנית ללקויות למידה .לתואר שני -ראה דוגמת שער פנימי בנספח 3
להלן.


הקדשה
 תלמיד המבקש להקדיש את העבודה לפלוני ינסח את ההקדשה לפי ראות עיניו .עמוד
זה לא יימנה ולא ימוספר .דף ההקדשה יופיע לאחר עמוד השער הפנימי ,ללא מספור.



הכרת תודה
 סגנון הכתיבה בהכרת התודה הוא חופשי.
 תלמיד שקיבל מלגה מקרן חיצונית לסיוע בכתיבת העבודה יציין זאת בדף
הכרת התודה -ראה דוגמת דף הכרת תודה בנספח  4להלן.
הערה :עמוד זה ייכתב רק לאחר גמר תהליך השיפוט ,כלומר לא ייכלל בעותקים
הראשונים של העבודה הנמסרים לקריאת שופטים.



תוכן העניינים
 בכל עבודת גמר יופיע דף תוכן עניינים המפרט נושאים מרכזיים ,נושאים
משניים ומספרי העמודים המתאימים.
 תוכן העניינים יודפס ברווח שורה בודד/שורה וחצי .בין פרק לפרק תודפס
שורת רווח ריקה.
 י ש להקפיד על זהות מוחלטת בין שמות הפרקים המופיעים בתוכן העניינים
לשמות הפרקים המצוינים בגוף העבודה.
 בנספח  5להלן מוצגת דוגמת דף תוכן העניינים.



תקציר
 התקציר יודפס ברווח של שורה וחצי או רווח כפול ,בהתאם לעבודה כולה.
 התקציר יכלול:
.1

שם העבודה

.2

שם המחבר/ת

.3

הגדרת הבעיה הנחקרת

.4

תמצית המסגרת התיאורטית

.5

השערות עיקריות

.6

ממצאים מרכזיים

.7

מסקנות מדעיות ויישומיות

התקציר לא יכלול נוסחאות ,דיאגרמות ואיורים.
 התקציר חייב להיות קריא וברור לקורא בעל ידיעות כלליות בנושא העבודה.
 בנספח  6להלן מוצגת דוגמת דף תקציר עברי .בנספח  7להלן מוצגת דוגמת דף
תקציר אנגלי.
 רשימת טבלאות
רשימה זו תכלול את שמות הטבלאות המופיעות בעבודה ומספרי העמודים המתאימים.
יש להקפיד על זהות מוחלטת בין שמות הטבלאות המופיעים ברשימת הטבלאות לשמות
הטבלאות המצוינים בגוף העבודה.
 רשימת האיורים
רשימה זו תכלול את שמות האיורים (תצלומים ,דיאגרמות ,גראפים ,מפות) המופיעים
בגוף העבודה ומספרי העמודים המתאימים.
יש להקפיד על זהות מוחלטת בין שמות האיורים המופיעים ברשימת האיורים לשמות
האיורים המצוינים בגוף העבודה.
 רשימת נספחים
רשימת הנספחים תופיע בסוף תוכן העניינים ,כאשר כל נספח ממוספר בהמשך למספור
הדפים בגוף העבודה.

נספח  . 1אישור מנחה לקראת הגשת עבודה לשיפוט

תאריך ___________
אל :היחידה ללימודים מתקדמים
כ א ן

שלום רב,

הנדון :אישור הגשת עבודת הגמר לשיפוט

אני שמח/ה לאשר למר/גב' ___________ מס' ת"ז ______________
להגיש את עבודת הגמר לשיפוט.

נא אישורכם לתלמיד/ה.

בברכה,
מנחה העבודה
שם מלא __________________
חתימה ____________________

נספח . 2

דוגמת שער חיצוני בעברית

 .....................................שם העבודה ................................
..........................................

 ................שם המחבר/ת ....................

עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות
לקבלת התואר "מוסמך בחינוך בהתמחות לקויות למידה"

מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
היחידה ללימודים מתקדמים

חודש לועזי ,שנה לועזית

דוגמת שער פנימי בעברית

נספח . 3

 ..............שם העבודה .............
...........................

מאת :שם פרטי ושם משפחה של המחבר/ת
בהנחיית :תואר אקדמי ,שם פרטי ושם משפחה של המנחה הראשי
תואר אקדמי ,שם פרטי ושם משפחה של המנחה הנוסף

עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות
לקבלת התואר "מוסמך בחינוך בהתמחות לקויות למידה"

מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

חודש לועזי ,שנה לועזית
מאושר על ידי ___________________________

תאריך ________________

(מנחה/ת העבודה)
מאושר על ידי ___________________________

תאריך ________________

(דיקן היחידה ללימודים מתקדמים)
מאושר על ידי ____________________________ תאריך _________________
(ראש התכנית)

נספח . 4

דוגמת הכרת תודה*

הכרת תודה

ברצוני להביע את תודתי לפרופ' _____________ ולד"ר ___________ על עזרתם
בהכנת עבודת הגמר( .למחוק המיותר לפי הצורך)
תודה מיוחדת נתונה לגב'/מר __________ על עזרתה/ו בשלבים הראשונים של עיבוד
הנתונים ולגב'/מר ________ על עזרתה/ו בהדפסת העבודה.
כמו-כן ,ברצוני להודות ל ___________ על תמיכתם בלימודים המתקדמים במכללת סכנין,
ועל המילגה הכספית לה זכיתי.

*הערה :דף זה ייכתב רק לאחר גמר תהליך השיפוט.

נספח . 5

דוגמת דף תוכן העניינים

תוכן העניינים

עמוד
תקציר .....................................................................................................

IV

רשימת טבלאות V ....................................................................................

רשימת איורים .......................................................................................

VI

מבוא (לא חובה).........................................................................
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תורת המערכות הכללית ............................................................
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13
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17
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19

יישומי תורת המערכות לחקר יחסים בינאישיים........................

30
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37

.3

ממצאים ודיון............................................................................

43

.4
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50
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60
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63

נספחים :נספח א' :שם הנספח ...............................................................

70

.1

.2

נספח ב' :שם הנספח ..............................................................

71

נספח . 6

דוגמת דף תקציר בעברית

 .....................................שם העבודה ................................
..........................................

 ................שם המחבר/ת ....................
תקציר

התקציר יודפס כאן ,באותו עמוד.
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