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 הנחיות לכתיבת הצעת פרויקט 

 בתוכנית ללימודי תואר שני, מסלול יישומי

2022 

 הנחיות לכתיבת העבודה המסכמת

לעשייה במקצוע הריפוי בעיסוק ו/או הפיזיותרפיה.   המטרה העיקרית של הפרויקט היא לתרום תרומה משמעותית

משמעות הדברים היא, שהמיקוד באוכלוסייה ונושא הפרויקט ייבחרו על פי סקירת ספרות וסקר של צרכים שיאותרו 

על ידי הסטודנט/ית במסגרת טיפולית/חינוכית/שיקומית, על פיהם מתוכנן הפרויקט ומתוך דיאלוג עם הצוות 

המסגרת. תהליך תכנון וכתיבת הפרויקט נעשה תוך התייעצות וליווי במסגרת סמינר ההכנה המקצועי באותה 

לפרויקט, שנמשך שנתיים. תהליך ביצוע הפרויקט מכוון לפתח א/נשי מקצוע בעלי יוזמה, כישורי ניהול ושיווק, 

 בתפקידי מפתח.

 מבנה העבודה:

 )עד עמוד( -פתיחה בתיאור רקע כללי של הפרויקט .א

בשטח ומה חסר  מים קיי , אילו מענים המסגרת, האוכלוסייה בה מתמקד הפרויקט, תיאור הבעיה תיאור

 ומוטיבציה אישית.

 )עד שלושה עמודים( -ציונל מסקירת הספרותר .ב

פרק זה מספק את הבסיס האקדמי לתיאור הבעיה והצורך בפרויקט, כולל הרקע התיאורטי / אמפירי / התערבותי 

י שאנו רוצים לחולל, כפי שמוגדר בחזון. בסקירת ספרות מדעית, יש לברור את החומר לעבודה, שמכוון לשינו

המתאים, ולארגן אותו בצורה הגיונית ורציפה, אשר מובילה את הקורא מעניין אחד למשנהו, עד לקבלת התמונה 

בות המוצעת, השלמה. הרקע המדעי אמור להבהיר את עולם המושגים בבסיס התכנית, את הקשר בין תכנית ההתער

לבין תכניות קיימות/ מחקרים קודמים שנעשו בנושא והוא אמור לשכנע את הקורא )או השופט, המפקח, המממן( 

שהפרויקט או ההתייחסות לסוגיה מסוימת אכן ראויים ושזו הדרך המתאימה לבצעו. לכן, חשוב שבסקירת הספרות 

התכנית, כך שיהיה ביסוס תיאורטי / אמפירי להבנת תהיה התייחסות לכל מושג או עיקרון מרכזי הקשור לנושא 

בדרך יצירתית,  -בכתיבה אקדמית בחירתו ולחשיבותו. סקירת ספרות אמורה להוות שילוב של המאמרים 

 אינטגרטיבית ובהירה לכל קורא, המתאימה למטרת העבודה. 

 )עד עמוד( –רציונל מסקר הצרכים  .ג

ו יש לפרט את מטרת הסקר )תיאור מה מבקשים לבדוק(; את חלק זה ישמש בסיס לבדיקת הצרכים בשטח. ב

ראיון/שאלון/קבוצת מיקוד?( וסיכום של מסקנות -השיטה בה נערך )בקרב מי בודקים? כיצד )בעזרת איזה כלים

 ועקרונות שעולים ממנו, לביסוס הפרויקט. )נא לצרף את הכלי בנספח(

 )עד עמוד( – הגדרת חזון ומטרות .ד

באוכלוסיה/ות היעד והמדידות יעדים עיקריים של הפרויקט והתוצאות הרצויות  2-3הגדרת העל, -קביעת מטרות

 ולוח זמנים.
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 )עד שני עמודים( -תיאור תוכנית הפרויקט .ה

עקרונות מרכזיים שיש לקחת בחשבון, רצף התכנית ואופני הפעולה או ההפעלה תוך התייחסות למאפייני 

המשתתפים )מי הם?( לתכנים )מה יועבר?( לסוגי ההפעלה )איך?( למשך ואינטנסיביות שלה )כמה?( להקשר )היכן?( 

שתתקבל תמונה בהירה ליישום בתרשים או בטבלה, כך ולמדדי הצלחה. פרק זה ניתן לתאר בצורה תמציתית, 

 הפרויקט.

 

 .בין השורות כפולאו "אריאל" וברווח  מסוג "דוד" 12בגופן גודל  תמודפס העבודהיש להגיש את * 

 .מחוון להערכת הצעת הפרויקטמצורף  להלן 
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 הערכת הצעת הפרויקטמחוון ל

 _________________תאריך:  _________________שם המגיש.ה: ________________

 ____________נושא הפרויקט: _______________________________________________

 ניקוד נקודות התייחסות

: תיאור הבעיה מהשטח, המסגרת, האוכלוסייה פתיחה לתיאור כללי של הפרויקט
 ומוטיבציה אישית לפרויקט

 

10 

הבסיס האקדמי לתיאור הבעיה שאליה מתייחס  – רציונל מסקירת הספרות
הפרויקט, התייחסות למושגים או מודל תאורטי העומד בבסיס הפרויקט, השלכות 

 וחשיבות הפרויקט.
 

15 

 10  תיאור השיטה והממצאים )הסקר בנספח( -רציונל ולקחים מסקר הצרכים 

לתכנית הפרויקט סיכום מה קיים, לפי הספרות, השטח וסקר צרכים וקישורם 
 המתוכננת

5 

 אני מאמינה ומסגרת/ות ההתייחסות -החזון 
 
 

10 

 שינויים שרוצים לחולל -מטרות ויעדים  
 
 

10 

 נקודות( 35תיאור תכנית הפרויקט )סה"כ 

 עקרונות לביצוע התכנית, מדדים להצלחה ודרכי הערכה
 
 

20 

התוכנית, שיטות, כלים, יישום התוכנית: הפעולות להשגת התוצאות כולל פירוט 
    תדירות, כמות, לוח זמנים , מדדי תוצאה

 כולל אחריות ולו"ז –צעדים שעלייך עוד לבצע לקראת השלמה של הפרויקט 
 

 
15 

 APAצורה וביבליוגרפיה לפי 

 

5 

 

 ________הערות: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 שם המעריכה: _________________________  ציון:___________   תאריך: ___________________

 


