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-פרויקט הגמר בפקולטה למדעים
?למה לטרוח

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בפקולטה  ▪

הוא מאפשר לכם להתנסות באופן בלתי  : למדעים

אמצעי עם מחקר מדעי ולהחליט אם אתם רוצים  

.להמשיך לתואר שני במחקר

במידה ותירצו להמשיך לתואר שני או לחפש עבודה  ▪

.זה מהווה יתרון עצום

בפרויקט תידרשו לבצע עבודה מעשית בקבוצת מחקר  ▪

בהדרכת חוקר העובד באופן פעיל במחקר

.או בפיתוח מדעי



פרויקט מחקר בפקולטה למדעים

כאשר המנחה  , ז"נ5מעניק " פרויקט מחקר"הקורס ▪

והוא  , דוקטורשל הפרויקט חייב להיות לכל הפחות 

.אחראי למחקר המתבצע

הדגש בפרויקט מחקר הוא על פתרון שאלה בתחומים  ▪

.הנלמדים בפקולטה באמצעות מחקר בפועל



תנאי פרויקט מחקר

.80ממוצע ציונים –

שעות300-צריך להיות כהיקף העבודה הכולל–

דגימות  , במהלך העבודה תידרשו לבצע מדידות–

.בעצמכםוניתוח תוצאות 

:בסיום העבודה עליכם–

.עם מצגת ולהציג בכנס הפקולטההרצאהלהכין ▪

(.מאמר)עבודה כתובה להגיש ▪

.פה-בעלבחינהלהיבחן ▪



ציון בפרויקט גמר

:  י"הציון בפרויקט הגמר ניתן ע▪

.מהציון50%המנחה ▪

.מהציון כל אחד25%בוחנים 2▪

בהרצאה  )על הצגתה , הציון ניתן על העבודה עצמה▪

.י הבוחנים החיצוניים"ועל סמך בחינה ע( ובמאמר

י המנחה והבוחנים מוצגים  "הקריטריונים למתן הציון ע

.באתר הקורס



?כיצד מוצאים מנחה

:  ניתן למצוא מנחה בשתי דרכים

ובאתר הקורס  " יריד הפרויקטים"ב-דרך המכללה ▪

מופיעה רשימה של פרויקטים  שמציעים מרצי  

.  באיזורהמכללה וחוקרים ממוסדות נוספים 

סטודנטים יכולים גם לאתר מנחים  -באופן עצמאי ▪

או  /בהתאם לתחומי העניין שלהם ו, באופן עצמאי

קירבה למקום מגוריהם וליצור איתם קשר ולקבל  

.אישור מהאחראיות על הפרויקטים



?מה עושים אחרי שמוצאים מנחה

איך הן ? מה הן שאלות המחקר-יושבים יחד וחושבים על הפרויקט ▪

? מתי יתבצע המחקר בפועל? ומה היקף השעות הנדרש? תיבדקנה

יש להירשם אצל רכזת  , כשמגיעים יחד להסכמות ולתיאום ציפיות▪

.החוג

אותה שולחים  , עתה יש לעבוד מול המנחה על כתיבת הצעת מחקר▪

טופס הצעת המחקר נמצא  . לרכזת החוג ולאחראיות על הקורס

.באתר הקורס במודל

http://moodle.telhai.ac.il/course/view.php?id=10521#section-3

,י האחראיות על הקורס"לאחר אישור הצעת המחקר ע▪

וניתןלהירשם לקורס בפורטל , לעבור הדרכת בטיחותיש 

.בעבודה המעשיתלהתחיל 

http://moodle.telhai.ac.il/course/view.php?id=10521#section-3


פגישה בין סטודנט לחוקר

?מה הן שאלות המחקר▪

?איך הן תיבדקנה▪

?מה היקף השעות הנדרש▪

?יתבצע המחקר בפועלמתי ▪

תיאות ציפיות והגעה להסכמות

רישום אצל רכזת החוג

אין אישור בשלב זה  

!להתחיל בעבודה המעשית

כתיבת הצעת מחקר

משלוח הצעת מחקר לרכזת החוג 

ולאחראיות על הקורס

קבלת אישור מהאחראיות על  

הקורס על הצעת המחקר

הדרכת בטיחות

אין אישור בשלב זה  

!להתחיל בעבודה המעשית

הרשמה לקורס בפורטל

התחלת עבודה מעשית



.הדרכת בטיחות•

קבלת אישור מהאחראיות על הקורס על הצעת •

.המחקר

.הרשמה לקורס בפורטל•

אין אפשרות להתחיל לעבוד 
:במעבדה ללא



?מתי נרשמים

שנייה  שנה הקורס מיועד לסטודנטים שסיימו ▪

. או לסטודנטים פורסים שסיימו שנה שלישית

ההרשמה הרשמית נעשית בשנת הלימודים  

.השלישית או הרביעית, השנייה

בפועל התחלת העבודה יכולה להיעשות כבר ▪

אך רק לאחר מילוי התנאים  , 'בשנה ב

.שפורטו



בהצלחה


