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 עבודת סמינר -הנחיות כתיבה

 
 היתנסות ראשונה בכתיבה אקדמית בנושא מחקרי נבחר. מטרתה של עבודה סמינריונית היא לתת לסטודנטים

 לו על הסטודנט לקראת כתיבת העבודה.להלן מספר צעדים שיק
 

 .בחירת נושא מרשימת נושאים או נושא אחר באישור המרצה 

 .פגישת ייעוץ עם המרצה, בחינת טקסטים רלוונטים לנושא הנבחר וגיבוש תוכנית עבודה 
 ת העבודה כוללתתוכני: 

 
 שאלת המחקר .1
 תיאור הנושא .2
 שיטות המחקר  .3
 ראשי פרקים .4
 ביבליוגרפיה ראשונית .5

  
 

אלה עבודת  נבחר , עבודת סמינר אינה עבודה כללית בנושאחשוב מאוד לנסח את שאלת המחקר בצורה עיניינית וברורה
 יא מחצית הדרך להשלמת העבודה. מחקר בה יש צורך להיתעמק בנושא הנבחר, קביעת השאלות הנכונות ה

 
יש העבודה. עבודה היסטורית שונה מעבודה גיאוגראפית, יצוברישות שונות על אופן כתיבת ועלכל תחום באקדמיה יש ד

 .מול המרצה רלבר
 

 ביבליוגרפיים והזכרת דעות חוקרים:השימוש במקורו 
 

ל האחרים. חשוב להציג היטב את על הכותב להבהיר לעצמו מהי דעת החוקר, ומה עיקר טיעונו, וכן במה הוא חולק ע
. לעיתים התלמידים משתמשים בדעות של חוקרים מבלי לשים לב שהן הםיניחוקרים ואת נקודות המחלוקות בות הדע

 חולקים זה על זה בצורה קיצונית.
 

אינני  " ;על הכותב להציג את דעתו שלו בין דעות החוקרים. כגון " אני מסכים עם חוקר א' ולא עם חוקר ב' משום ש..."
י וחוקר ב' אינו רלוונטמסכים לא עם א' ולא עם ב' אלא אני מציג דעה חדשה משום ש..."; או  "הדיון בין חוקר א' 

ות. במקום זה יש העלות שאלה אחרת כדקלמן". )ואז להסביר מדוע איש לא שקל את הם שגוימשום שהנחות היסוד של
 השאלה הזו קודם.

 !!!לכלול בעבודה משהו שקראתם ואינכם מבינים לעולם  אין
העבודה מוערכת לפי המחשבה העצמאית של הכותב, על הכותב להוביל את הדיון ולא להיגרר אחר חומר ביבליוגרפי. 

שאר הדברים הם כלי עזר לצורך זה. פעמים רבות קורה שהכותב נגרר אחרי חומר ביבליוגרפי שקרא מבלי להבחין  וכל
 מה חשוב ומה לא.

 להציג דעה חדשה ומנומקת.אין השאיר נושא ללא הכרע. אחרי הצגת הדעות יש להכריע מי צודק או 
 

עליכם להביע את החומר שנקרא במקורות במילים שלכם. העתקה מלשון  עתיק ממקורות ביבליוגרפיים!!!אין לה
במקרים מסוימים בהם נרצה לצטט מקור יש לעשות זאת לפי חוקי הכתיבה  לגניבה סיפרותית.המקור נחשבת 

 האקדמית.
 

 יחד עם טופס הגשת עבודות. מעטפה מבויילת וכתובת מעודכנתלמזכירות החוג בצירוף  יש להגישדה העבו את
 )לא ניתן להגיש עבודה ללא טופס ומעטפה(

 
 
 
 

 בהצלחה!
 מזכירות החוג.

 
 


