
  

 פרופ' אריה רוטשטיין כתב :  

 

 הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית

 

 

עבודה עיונית מבוססת על מחקר ספרות ואינה  עבודה סמינריונית עיונית:  

  כוללת איסוף נתונים חדשים.

: ודה צריך להיות  ממוקד מאד. למשלנושא העב נושא העבודה: בחירת 

או "אימוני כוח לילדים" הם נושאים "הצרכים התזונתיים של ספורטאי צמרת"  

על  תוספי ברזל  לא מתאימים לעבודה סמינריונית. לעומת זאת "השפעת  מתן

" או " מנגנוני הסתגלות לאימון כוח אצל ילדים" עשויים הישגים בריצות קצרות

 להיות נושאים מתאימים. 

ור הרעיון הוא לבחור שאלה ממוקדת שמעניינת את הסטודנט ולאפשר לו לחק

שכולם בדקו ישירות את  , רצוי עדכניים,במאמרי חקראת השאלה על ידי עיון 

כמעט על כול קיימות  סקירות כלליות השאלה הייחודית שנבחרה לעבודה.

   נושא ומיותר לחזור על עבודה שכבר נעשתה על ידי אחרים.

ר מאמרי חק ,שבעהחמישה עד העבודה צריכה להתבסס על  מקורות :

הייחודית שנבחרה( וכן  וחים על תוצאות מחקר שנעשה בשאלהשמדו)מאמרים 

על לפחות מאמר סקר אחד מקיף שעוסק בשאלה )קרוב לוודאי שיהיה ניתן 

 אם אין מאמר סקר  כמעט בכול שאלה שתיבחר(.מתאים סקר  למצוא מאמר

העוסק בדיוק בשאלה הנחקרת ודאי אפשר למצוא מאמר סקר בנושא קרוב 

 .מאוד 

גוף העבודה, סיכום  תקציר, מבוא,  תוכן עניינים, דף שער,הפרקים בעבודה:  

 ומסקנות, מקורות. 

א בתחום מתמצ לקורא שאינוכאילו היא מיועדת  יש לכתוב את העבודה מבוא:

, שאינו מכיר  את השאלה הממוקדת שנבחרה )למשל מורה לחינוך גופני

 ,שאלת המחקרעל חשיבות לעבודה(. לכן יש במבוא לתת רקע מתאים 



 שיאפשר הבנה של המחקרים המתוארים.כך   ,המנוסחת בכותרת העבודה

  כולל הסבר מונחים ועוד.

חקר, כגון הולאו דווקא על מאמרי  מקורות כללייםאת המבוא  ניתן לבסס על  

 המבוא יקיף בדרך כלל) ספרי לימוד בתחומים קרובים, ומקורות אחרים.

 . (עמודיםחמישה ארבעה 

מקוצרת  מופיע בצורה ,לא תמיד,  פרק מבוא טוב ייתן רקע מתאים שבחלקו

הצורך במתן רקע  את ימנע מבוא מתאים   מאמרי החקר.  מאוד במבוא של 

  פרטני נפרד לכול מחקר שיכלול חזרות מיותרות בתיאור של המחקרים.

מת משתנים יצריך גם לרכז רש או בחלק ראשון של גוף העבודה במבוא

במחקרים העוסקים בשאלה הנבחרת. למה חשוב לבדוק  בדרך כלל שנבדקים

כאשר הקורא יגיע  ,כךכים תקינים )אם זה רלוונטי(. דווקא אותם. מה הם ער

 .  יוכל להבין למה ומה בדקולתיאור המחקרים 

 

גוף העבודה והחלק העיקרי בה יהיה מבוסס על  : העבודה על מאמרי החקר

, של המאמרים בהיראינטגרטיבי, או לפחות תיאור מסודר ותיאור, רצוי מאוד 

 .לפי סדר שנבחרו

 למה צריך להתייחס בכול מאמר:  

א. לתאר את המידע שעמד לפני החוקרים לפני שגיבשו את שאלת המחקר 

לעומת הידע  הוביל לשאלת המחקר. מה הם רצו לחדש במחקר שלהם. מה

נע מחזרה  על מידע  יש להימ . למה הם חשבו שזה חשוב.שהיה קיים  בידם

 רקע שניתן בפרק המבוא !!

, מה היה נוהל המחקר ומה את שיטת המחקר. מי היו הנבדקים לתאר  ב.

במיוחד  ,בדקו, אילו נתונים אספו. אין צורך לתאר בדיוק את שיטות הבדיקה

כאשר הן חורגות מתחום ההתמחות של הסטודנט. למשל אם בדקו את ריכוז 

במעבדה  אין צורך לתאר בפירוט את שיטת הבדיקה בדם ההורמון אינסולין

או אם בדקו שכיחות גנים מסוימים אין צורך לתאר איך הפיקו את  הביוכימית.

יך להסביר מה צר במבואלעומת זאת  החומר הגנטי ומה בדיוק עשו במעבדה.

הם המשתנים שנבדקים במחקרים העוסקים בשאלה הנבחרת. למה חשוב 

 ומה ניתן ללמוד מהם.  ם ערכים תקינים  לבדוק דווקא אותם. מה ה



סביר שרוב המשתנים יהיו  ,ם לשאלה ממוקדתי. אם נבחרו מאמרים מתאימג

ור )אפשר לבח זהים או דומים בחלק גדול של המאמרים. לכן בגוף העבודה

 יש לכתוב  ,תיאור של המחקרים עצמםלפני כניסה ל ולמקם חלק זה במבוא( 

יש   תחת הכותרת "המשתנים החשובים הנמדדים בחקירת הנושא" פרקתת 

ם בדקו  אולא רק לציין אותם  בשם. למשל  יםאת המשתנים שנבדקלהסביר 

יחידות באילו ,מה חשיבות המשתנה  "צפיפות עצם" יש להסביר את המושג,

יש להסביר את חשיבות  מודדים אותו וכללית איזה שיטות קיימות לבדיקה.

. הדבר ימנע וכדומה  מה ניתן ללמוד מערכים גבוהים או נמוכים המשתנים

  .עצמם ויכין את הקורא להבנת הממצאים בתיאור המחקרים חזרות מיותרות

בתיאור כללי , אין להסתפק רק כול מאמרב. לתאר את הממצאים העיקריים שד

בקבוצת גבוה משמעותית מאשר  היהן " נמצא שבקבוצת הניסוי השיפור כגו

 . יש להביא נתונים מספריים. מכול מאמר יש להביא לפחות שלוש הביקורת"

. את הטבלאות והאיורים יש ורים המתארים את הממצאיםיטבלאות או א

 .מקרא בעבריתלתת להם  למספר ו

 ולהדגיש להסביר אותם , לאיורים ולטבלאות בטקסט יש להפנות את הקורא 

 .הממצאים  העיקריים שמצוינים בטבלה או באיוראת 

שתבחרו יש לתאר את החשיבות  ובסמוך לכול ממצאיחד עם תיאור הממצאים 

 והמשמעות של הממצא.

 . לסיום הטיפול בכול מאמר, יש לתאר מה היו המסקנות העיקריות שלה

לציין  ,חולשותלמחקר אם יש לדעתכם חקר והמחקר. מה לדעתכם מיוחד במ

זו מידה ניתן להכליל את התוצאות יאגם להתייחס לשאלה ב כדאיאותם. 

 למצבים אחרים.

. בצורה בהירה כמוסברלפי סדר  ניתן לתאר את מחקרים, אחד אחד, ו.

או לפחות חלק מהם בצורה מחקרים בכתיבה מתוחכמת יותר אפשר לתאר 

ברצף אחר אחרי השני אלה לא תאר אותם במילים אחרות  ל .תאינטגרטיבי

בצורה הגיונית. זו משימה לא קלה וכאמור אפשר בכתיבת לשלב ביניהם 

הסמינריון להסתפק בתיאור לפי הסדר ולנסות לתת הכללה בפרק הסיכום 

  והמסקנות



בפרק הזה תוכלו לתאר בתמצות את הממצאים  פרק סיכום ומסקנות: ז.

לתאר יקריות. תוכלו העיקריים הנוגעים לשאלת המחקר לפרט את המסקנות הע

את ההמלצות  ,אם יש ,את המשמעותיות המעשיות  של הממצאים ולפרט

. כאן גם המקום לפרט מה עוד חסר בידע הנובעות מסקירת הספרות המעשיות

 פרק הזה יש  לשלב אתלקדם את התחום. ב בתחום ומה היה רצוי לדעת כדי

   ממאמרי הסקר שקראתם.המידע והמסקנות 

אחרי  אותו כותבים ימוקם בתחילת העבודה לפני פרק המבוא. אבל : תקציר

או  . התקציר מסכם בלא יותר מעמוד אחדכול שאר חלקי העבודה שנכתבו

על סמך  .הסקירהמצאים והמסקנות הנובעים מן מה יש בעבודה ומה המ שניים,

התקציר הקורא יכול להחליט אם הנושא מעניין אותו וכדאי לו לקרוא את כול 

 העבודה.

: ברשימת המקורות יופיעו רק מקורות שהיו לסטודנט פיזית  רשימת מקורות

ביד )או על המחשב( . אין לרשום מקורות משניים שמצוינים במקורות 

 הראשוניים שהיו לפני הסטודנט.

אפשר בטקסט להזכיר מקור משני ולציין את המקור הראשוני בו הוא  אם צריך  

 מופיע. 

 PDFקבצים מקוריים, )או סריקת  יש לצרףיחד עם העבודה מסירת העבודה: 

 ( של מאמרי החקר והסקר עליהם מתבססת העבודה.

 

 2015פברואר  18 רביעי יום

 

 

 

 

 

 

 

 



בתבנית תבוא ככותרת משנה  מודגשתכול כותרת  ,לכתיבת עבודה סמינריונית תבנית להלן

הצמדות לתבנית תקל  את הכנת העבודה ותסייע למקד את  בעבודה ויש למלאה בתוכן.

 תשומת הלב.

 "הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית" -התבנית מלווה את ה 

 

 תלכתיבת עבודה סמינריוניתבנית 

  

 דף שער 

 את שאלת המחקר של הסמינריוןכותרת המנסחת בקיצור   נושא העבודה: 

 ____________________________מחבר : 

 __________________________מנחה:  

 ___________________ תאריך מסירה: 

 

א את וכדאי לו לקרואם  הנושא מעניין אותו יאפשר לקורא להחליט אםעמוד אחד, :  תקציר

 .החיבור כולו

 

 :תוכן עניינים

 

 מבוא: 

 עמודים.לא יותר מארבעה   :כללי על שאלת המחקר.  רקע א 

 

 שלהם  : הסבררשימת משתנים שנבדקים  במחקרים העוסקים בשאלה הנבחרתב.  

 

 :מה אפשר ללמוד ממדידת משתנים אלוג .   

 

 ) אם רלוונטי(: ערכים תקינים של המשתניםד.   

  

 : בקיצור. איך בודקים את המשתנים . ה 

 

 

 

  :סקירת מאמרי החקר

 מאמר א :  

 :שם המאמר ושמות המחברים 



 

  : מה הידע שהיה לפני המחברים לפני שהחליטו לחקור את הנושא 

 

 :לעומת הידע שהיה קיים  בידם מה רצו לחדש במחקר

 

 :מי היו הנבדקים

אם יש משתנים שלא  .אילו נתונים אספו מה עשו עם הנבדקים, מה בדקו, :נוהל המחקר

 הוסברו במבוא אפשר להסביר כאן.

 

יש להביא נתונים מספריים. מכול מאמר יש להביא לפחות שלוש  הממצאים העיקריים:

טבלאות או איורים המתארים את הממצאים. את הטבלאות והאיורים יש למספר ולתת להם  

להסביר אותם  ולהדגיש בטקסט יש להפנות את הקורא לאיורים ולטבלאות,  מקרא בעברית.

 בטבלה או באיור. יש לתאר את החשיבות הממצאים  העיקריים שאפשר לראותאת 

 והמשמעות של הממצא.

 

 : המסקנות העיקריות של המחקר. ה

 

 : אם יש  חולשות המחקרז. 

  

 : מחקר ב' 

 : מחקר ג' 

 : מחקר ד' 

 מחקר ה' :  

 

  :מסקנותודיון 

  : לפרט את המסקנות העיקריות,לשאלת המחקר הממצאים העיקריים הנוגעיםא. 

 מה יודעים  אם יש, לציין מה הקשיים והמגבלות בחקירת התחום. הסקר. ימאמרגם על פי     

 היום על שאלת המחקר. באיזה נושאים יש עדיין חוסר בהירות או חסר ידע.      

 הנובעות  מעשיותאם יש, לציין המלצות   :של הממצאיםהמעשיות  המשמעותיותב. 

  מסקירת  המחקרים.    

 :מה עוד חסר בידע בתחום ומה היה רצוי לדעת כדי לקדם את התחוםג. 

  

 



: ברשימת המקורות יופיעו רק מקורות שהיו לסטודנט פיזית ביד )או על  רשימת מקורות

 המחשב( . אין לרשום מקורות משניים שמצוינים במקורות הראשוניים שהיו לפני הסטודנט.

 

( של מאמרי החקר והסקר עליהם מתבססת  PDFסריקת  קבצי  , )אוהעתקים פח: נס

 העבודה.

 

 


