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 תה סמינריוניעבודהנחיות לכתיבת 
 עוץ חינוכייהמגמה לי

 
 2018 יולי, 

 

 חובות

: הגשת עבודה סמינריונית אחת בלבד עד סוף שנה א'. העבודה יכולה תלמידים במסלול מחקרי

להיכתב בכל אחד מהקורסים של המגמה, דהיינו, במסגרת קורס חובה או קורס בחירה של 

 . , בהדרכת מורה הקורסהמגמה

 

: הגשת שתי עבודות סמינריוניות )לפחות אחת מהן צריכה תלמידים במסלול הלא מחקרי

להיכתב בתוך המגמה לייעוץ, כלומר במסגרת קורס חובה או קורס בחירה של המגמה(. שתי 

אנו ממליצים כי עבודה אחת לפחות העבודות צריכות להיות מונחות על ידי שני מנחים שונים. 

 ודים הראשונה.תיכתב במהלך שנת הלימ

במסגרת אחת  תיסמינריונ העבודתלמידים בתכנית של הייעוץ החינוכי לגיל הרך  נדרשים להגיש 

חינוכי, ואחת במסגרת סמינר מחקר בביה"ס לעבודה  מגמה לייעוץאחד מקורסי הסמינר ב

 סוציאלית. 

 

  באישור המנחה. באנגליתניתן לכתוב עבודה סמינריונית 

 

 . בזוגותלא ניתן לכתוב  בלבד. אישית מינריוניתעבודה ס ניתן לכתוב

 

שני עבור עבודה סמינריונית מקבלים  תלמידיםמזכה בנקודות זכות.  אינה כתיבת העבודהציון: 

 האחד עבור סיום חובות הקורס, והשני עבור עבודה סמינריונית.: ציונים נפרדים

 

ו, לכל המאוחר, בחופשת הקיץ, שך שנת הלימודים אבמ הינו מועד הגשת העבודה הסמינריונית

. 30.9ה סופית של עבודות סמינריוניות עד בסמכות המורה לאשר הגש תוך חודש מסיום הקורס.

" בקשה להגשת עבודה באיחורתלמיד שזקוק להארכה מעבר למועד זה, עליו למלא טופס "

נייני להחתים את מרצה הקורס ולהעביר את הבקשה לאישורה של אושרה פנחסי, מזכירה לע

לועדת , כרוכה בתשלום ובפניה של התלמיד 31.12הוראה ותלמידים. הגשת עבודות לאחר תאריך 

  בצרוף המלצת המרצה ומזכירות החוג. פקולטהשל הההוראה  

 

מהתאריך שסוכם על חודשייםרה האחראי על הקורס, תוך עבודות תיבדקנה על ידי המו

 הגשתן. 
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 :(ט)תשע" לם ניתן לכתוב עבודה סמינריוניתרשימת מרצי המגמה לייעוץ שאצ

; "ייעוץ "גישות וכלים בבחירת מסלול לימודים ומקצוע" ים)בקורס ד"ר יוליה ליפשיץ .1

 (בעידן הדיגיטלי"

 ד"ר שפיק מסאלחה )בקורס "תהליכים קבוצתיים בעבודת היועץ"( .2

ית"; ואל)בקורסים "תהליכים טיפוליים בהתערבות אינדיביד וקנין-ד"ר סימה עמרם .3

  התערבות במצבי משבר ביחיד ובמשפחה"(" "הורות: התפתחות ושינוי";

בטים תיאורטיים יה"; אישית בעבודת היועץ"גב' אינה בן אורי )בקורסים "תקשורת בין  .4

 ("של הנחיית קבוצות

 (שה הייעוצית""יסודות הגי ד"ר שירה בזק )בקורס .5

 "(חלק א' וחלק ב' -תבגרותד"ר נועה סקה )בקורס "פסיכופתולוגיה של הילדות והה .6

 השלכות לייעוץ"(-ד"ר ענת כורם )בקורס "פיתוח כישורים חברתיים .7

 
 מטרותיה של העבודה הסמינריונית 

מטרתה העיקרית של העבודה הסמינריונית היא לאפשר לסטודנט להתעמק באופן עצמאי בסוגיה 

ן מחקר. מטרתה של ם ולערוך מחקר או מעיאותו במיוחד וכך ללמוד נושא מסויהמעניינת 

העבודה הסמינריונית היא להתמקד בסוגיה, לדון בה, לבסס אותה, להסבירה, לפתח אותה או 

 על בהסתמכות מתאפיינת הסמינריונית העבודהלעמת אותה עם סוגיות אחרות. כחלק מכך, 

 .שלהם ומעמיק קיףמ ובניתוח מקורות מגוון

 

קובלות בלבד. בכתיבת עבודה, עליכם הערה: הדברים האמורים להלן הם בגדר המלצות מ

 .המנחהוודא מהם דרישות המרצה ל

 

 נושא העבודה

נושא העבודה נקבע בתיאום בין התלמיד לבין המרצה. לעיתים מציע המרצה רשימה של נושאים 

לעבודה והתלמיד בוחר מתוכה נושא הנראה מתאים עבורו. לעיתים מציע התלמיד את הנושא 

 נושא בכללו ועל תיחום הנושא והגדרתו המדויקת. והמרצה מביע דעתו על ה
 

 מפיריתעיונית או א –עבודה סמינריונית  סוגים של

אמפירית. כל -נהוג להבחין בין שני סוגים של עבודה סמינריונית: עבודה עיונית ועבודה מחקרית

 אחת מהן נשענת על סוג אחר של בדיקה או מחקר. 

היא לענות על שאלה משמעותית שנוסחה  מטרת העבודה עיונית:-עבודה תיאורטית .א

בתחום והתמודדות אישית, המחקרית מראש, באופן שמבטא היכרות עם הספרות 

בוחן את היבטיו השונים של הנושא  סטודנטבעבודה זו היצירתית ומעמיקה עם השאלה. 

סקירת הספרות . אולם, הנבחר באמצעות ניתוח מעמיק של הספרות המחקרית בתחום

ת אך אינה מספיקה: יש להתקדם שלב נוסף בעיבוד החומר, למשל, להציע הינה הכרחי

תוך חיבור בין מודל למציאות מסוימת, לערוך השוואה ביקורתית בין גישות תיאורטיות, 

הבחנה בין המשותף והשונה בין הגישות, התייחסות ליתרונות ולחסרונות של הגישות, 

-, לערוך השוואה ביןלב בין שתי גישות()למשל, לש להציע פתרון יצירתי לבעיה קיימת
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. תחומית, לבדוק את אותו המושג בתחומים שונים, לבנות הצעת מחקר עתידית וכדומה

 אין בעבודה פעילות של מחקר ובדיקה מעשית בשטח. 

 

בעבודה זו הכותב עורך בעצמו מחקר, אם כי מצומצם יחסית  מפירית:עבודה מחקרית א .ב

ה תאורטית או סוקר נתונים קיימים במטרה לבדוק בהיקפו, ובו הוא בודק השער

יכול לבחור בשיטת מחקר  סטודנטההשערה, או תופעה הניתנת לתצפית ולמחקר. 

)למשל, שאלונים( באמצעות כלי מדידה של המשתנים אשר עוסקת במדידה  כמותית,

וניתוח התוצאות בכלים סטטיסטיים. המחקר האמפירי הכמותני משתמש במערך 

ניסויי כדי לבדוק את השערותיו. שיטת המחקר יכולה להיות גם איכותנית,  מתאמי או

תצפיות חופשיות(, ללא כלומר משתמשת בכלים איכותניים )ראיונות, תיאורי מקרה ו

שיטת המחקר תתאים לנושא העבודה קת של משתני המחקר. חשוב כי מדידה מדוי

 )וכמובן, בתיאום עם המרצה ובאישורו(. ולשאלת המחקר
 

 

 הבאים: החלקים את תכלול העבודה

  השער  עמוד .א

 עניינים  תוכן דף .ב

 מילים( 150)עד  תקציר .ג

 עמודים( 4-5)מבוא תיאורטי וסקירת ספרות  .ד

 השערות המחקר .ה

 עמודים( 3)שיטה  .ו

 עמודים( 4-5)תוצאות  .ז

 עמודים( 3-4) דיון וסיכום .ח

 נספחים .ט

 ביבליוגרפיה  .י

 

 היקף העבודה 

 2- 1.5עמודים )ברווח  15הרצוי הוא היקף העבודה  ותנית(בכל העבודות )כמותנית או איכ

 18המקסימום המקובל הוא כאשר , כמו מסמך זה(, David, מקובל  12רווחים, באותיות בגודל 

התחלות  כל החלקים ברצף, ללאנכללים בספירה.  אינםנספחים, דפי כותרת ותוכן עניינים דפים. 

 של עמודים חדשים בראש כל פרק. 

 

יש שינויים וחריגות מהמסגרת המוצעת שלעיל. חשוב ביותר לתאם ולקבל אישור מראש  לעתים

 על כל שינוי או חריגה מהמנחה. 

 

 

 

 פירוט תתי הפרקים בעבודה הסמינריונית:
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 ,ות.ז. של מגיש העבודה שם העבודה )כותרת(, נושא  ומהמגמה ,החוג : יכלול את שםהשער עמוד

מציגה את  כותרת העבודההעבודה.  נעשתה שבמסגרתו הקורס ושם המורה שם ,הגשתה תאריך

 10-12הרעיון המרכזי של העבודה ואת הסוגיות שבהן היא מתמקדת. אורך אופייני לכותרת הוא 

 מילים.

 

הגיוני של העבודה )הבלטת : ייכתב בדרך שתבליט את המבנה ההיררכי העניינים תוכן דף

על שמות הפרקים המופיעים בדף תוכן העניינים  הראשיים לעומת הפרקים המשניים(.הפרקים 

 להיות זהים לאלו המופיעים בגוף העבודה. 

 

מילים, המסכם את מטרות המחקר, שאלת המחקר ומסקנות  150תקציר קצר עד תקציר: 

 עיקריות. 

 

במבוא עליכם להציג את נושא העבודה, את השיקולים שהביאו מבוא וסקירה ספרותית: 

(, את שאלת המחקר )מה רוצים בעיניכם לומר, מדוע הנושא חשובאתכם לבחור בו )כ

לחקור?(, את השערת המחקר )מה מצפים למצוא?(, את שיטת המחקר שבחרתם כדי לענות 

 עליה ואת הרקע התיאורטי הרלוונטי לסוגיה הנחקרת.

היא סוגיה הנוגעת לתחום המחקר שאתם מתכוונים לעסוק בו בעבודתכם.  שאלת המחקר

חקירה, מעניינת -עבודה לענות על שאלת המחקר. שאלת המחקר צריכה להיות בתמטרת ה

מבחינה מדעית ומותאמת להיקפה של עבודה סמינריונית. יש לנסח את שאלת המחקר 

  .באופן שיוביל להעלאת השערות שייבדקו בעבודת המחקר

אחר שנכתב רצוי לכתוב את המבוא רק לאחר עיון במקורות ובספרות המחקר הרלוונטית ול

מתווה ראשוני לפרקי העבודה. עליכם להציג בקצרה את הספרות מתחום המחקר של 

הצגת ספרות המחקר יכולה להשתלב במבוא או לבוא  העבודה הרלוונטית לנושא העבודה.

)לעתים יש כמה השערות( צריכה לבוא לאחר  בפרק נפרד מיד לאחריו. השערת המחקר

 שמש בסיס והנמקה להעלאת ההשערה.סקירת הספרות המחקרית האמורה ל

 

: בעבודה אמפירית מוקדש פרק נפרד לשיטת המחקר. פרק זה נועד לשכנע שיטת המחקר

את הקורא בתוקף ובמהימנות של הממצאים שיופקו מכלי המחקר שנבחרו )שאלונים, 

ראיונות, ניתוח תוכן וכד'(. פרק זה בעבודה יתאר את המדגם, את כלי המחקר ואת הליך 

 חקר, ויסביר את התאמתם לבדיקת ההשערות. המ

 

בעבודה כמותנית או איכותנית, היקף הנבדקים תלוי  :(בדקיםמשתתפים )הנההיקף 

בתחום המחקר. הקו המנחה הינו שהיקף הנבדקים יתאים להיקף של מחקר פיילוט )מחקר 

 30-60בין רך כלל מקדים( קטן בתחום המחקר הרלוונטי. בעבודה כמותנית מדובר בד

צריך להחליט יחד עם המנחה על  ראיונות. 4-10 בין נבדקים. בעבודה איכותנית מדובר 

 הכלים באמצעותם יאספו הנתונים, ותהליך האיסוף שלהם. 

של המחקר : ראו הנחיות באתר החוג:  חשוב להיות מודעים להיבטים האתיים

http://education.huji.ac.il/academic.asp?cat=262&in=260 

 

http://education.huji.ac.il/academic.asp?cat=262&in=260
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יש להציג תיאור חד משתני את ממצאי המחקר.  להציג בפרק זה עליכם: )תוצאות( ממצאים

במחקרים , ובהמשך את בדיקת הקשר שבין המשתנים. של המשתנים )כל משתנה בנפרד(

ממחישים את הממצאים באופן חזותי. יש להציג תרשימים הוכמותיים רצוי לצרף לוחות,  

נבדקה את הממצאים בזיקה להשערות המחקר )לדוגמה, ההשערה הראשונה בדבר... 

ההשערה השנייה באמצעות מבחן  . . .  תוצאות אלה מאוששות את ההשערה הראשונה. 

 בדבר... הופרכה(.

 

תוך בדיקת התאמתן פרק זה עוסק בפירוש תוצאות המחקר האמפירי ובהערכתן  דיון:

 כלל לארבעה היבטים:-להשערות המחקר שהוצגו במבוא. הדיון מתייחס בדרך

 

. הסיכום בודק את מידת ההלימה בין ממצאי המחקר להשערות סיכום תוצאות המחקר .1

שהועלו בראשיתו. מובן מאליו שכאשר ההלימה רבה, חלק זה יכול להיות קצר ותמציתי. 

 רה בין ההשערות לממצאים, נחוץ להסבירם.לעומת זאת, כשיש פער או סתי

. אם בחינת הדמיון או השוני בין ממצאי המחקר הנוכחי לממצאיהם של מחקרים אחרים .2

 יש פער בולט בין הממצאים, יש לנסות להסביר אותו ולזהות את שורשיו.

. יש לעמוד על ההשלכות מסקנות והשלכות תאורטיות ומעשיות העולות מן המחקר .3

 ולות בבירור מממצאי המחקר, תוך התחשבות בהליך המחקר.והמסקנות הע

. יש לציין מגבלות הקשורות באוכלוסיית המחקר, בשיטת המחקר דיון במגבלות המחקר .4

ובגורמים נוספים העלולים להשפיע על מהימנות הממצאים, על תוקפם ועל אפשרות 

 ההכללה של התוצאות.

 .הצעה למחקרי המשך .5

 

ביא את עיקרי המסקנות שאליהן הגעתם בעבודתכם. על בסיכום עליכם לה סיכום:

המסקנות לשקף את הנושאים שנדונו בהרחבה בעבודה ובמידת האפשר להציע כיוונים 

נוספים להתבוננות ולמחקר. אין לכלול בסיכום רעיונות ונושאים חדשים שלא נדונו בעבודה. 

 יהיה בין חצי עמוד לעמוד. להיכנס בו לפרטים. היקף הסיכום הסיכום הוא תמצית ולכן אין

 

מטרת הנספחים להביא פירוט נוסף של הנושאים הנכללים בעבודה או להציג  נספחים:

נתונים ומסמכים שהעבודה מבוססת עליהם, כמו שאלון המחקר בעבודה אמפירית, 

 טבלאות נתונים וסיכומים של ראיונות עומק.

 

ם נעשה שימוש במהלך כתיבת בפרק זה יירשמו הספרים והמאמרים בהביבליוגרפיה: 

)מומלץ לכתוב לפי הכללים של העבודה. יש להקפיד על רישום מדויק ומלא על פי הכללים 

APA   :ראו קישור באתר( )http://www.apastyle.org) מומלץ שיהיו לפחות עשרה פריטים .

. חשוב שהפריטים יהיו רלוונטיים לנושא וייקראו רצהההיקף בתיאום עם המביבליוגרפיים )

במקורם )ללא ציטוטי מקור מתוך מקור(. יש לצטט את כל המקורות בהם השתמשתם. 

קצרים שימוש במקורות ובמיוחד ציטוטים ישירים מבלי להפנות למקור, וכן העתקת קטעים 

ן המקור )כולל מספר ללא "ציטוט בין גירשיים" וציו ארוכים מעבודה או מאמר קיים,או 

http://www.apastyle.org/
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נחשבים לעבירה אתית וגוררים סנקציות  העמוד מתוך המאמר ממנו נלקח הציטוט(

 משמעתיות מצד האוניברסיטה. 

 

 

תתנו לחבר שלכם לאחר שתסיימו את הכתיבה ולפני שתגישו את עבודתכם למרצה, 

 באות:אותה שוב ושאלו את עצמכם את השאלות הלקרוא אותה ולהעיר, לאחר מכן תקראו 

  האם תוכן העבודה והמבנה שלה מכוון כולו למטרתה )כלומר, קשור לשאלת

 המחקר(?

  שאלה מחקרית באופן ברור?האם הצגתם 

 ?האם המקורות המצוטטים קשורים ישירות לנושא העבודה 

 ?האם המסקנות והסיכום נובעים ישירות מהעבודה 

 :האם העבודה ערוכה באופן נאות 

 כתיבה מדעית.ניסוח וסגנון המתאימים ל –

 יש קשר רעיוני ולוגי בין הנושאים והפסקאות. –

 משפטים בהירים. –

 אין חזרות מיותרות. –

 המקורות משולבים לפי כללי הציטוט המקובלים. –

 אין שגיאות כתיב. –

 

 

 בהצלחה!

 


