
"ייצור ידע"





עבודה  
סמינריונית

רפרט

'בתום סמסטר ב'בתום סמסטר א



תוכלו להגיש את שתי , כזכור

המטלות בצמד
...או לחוד



:למשל

כתיבה צבאית;

  כתיבה

;משפטית

 כתיבה -וגם

.אקדמית



הוא הופך  

בעצם לאקדמאי  

!אמיתי





בראש , הסוד של עבודה אקדמית  הוא

שמירה על  : טכניקת העבודה, ובראשונה

.סדר הדברים ועל כללי ההכנה

הכללים הללו גם מסדרים את המחשבה  ;

ומקלים עלינו להשיג את התוצאה  

!המבוקשת



"ייצור ידע"



מסמך אקדמי איננו  , בניגוד לכתיבה חופשית

במה להעלאת הגיגים ולהתייחסות אישית אל  

.  שבוער כאש בעצמותיו של הכותב, נושא

המבוסס , לפי סדר קבוע מראש, הוא מסמך סדור

.על עובדות ונתונים

 כל ההערכות והמסקנות שמסיק הכותב מן

ולא , הדברים חייבים להיות מעוגנים בעובדות

.  מבוססים על אינטואיציה ותחושות



שמטרתו, בניגוד למסמך צבאי  ,
מה יקרה  , להעריך, לעיתים
עוסק אינומסמך אקדמי , בעתיד
" מה יקרה"הוא אינו בודק . בחיזוי
מה "או " מה קורה", אלא, בעתיד

".  קרה

הצבאית" שפה"בניגוד ל  ,
שמרובים בה הסעיפים ותתי  

הכתיבה האקדמית  , הסעיפים
והפסקאות מחוברות  , שוטפת
,  במילות קישור, בדרך כלל, ביניהן

.ולא במספרים
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: עבודת גמר
סמינריון

עבודת סיום 
:  סמסטר א

רפרט

25%
50: ציון מינימלי

75%
50: ציון מינימלי



עבודה 
סימינריונית

רפרט
סמסטר א

: עבודת יחיד

'עמ5-4

:  עבודה זוגית

'עמ10-8

: עבודת יחיד

'עמ15-10

:  עבודה זוגית

'עמ30-25



עבודה 
סמינריונית

רפרט
סמסטר א

: עבודת יחיד

פריטים2

4: עבודה זוגית

פריטים

: עבודת יחיד

פריטים10

:  עבודה זוגית

פריטים20



"עמודים5-4בהיקף מצומצם של , עבודה בכתב-" רפרט  ,

בסיס , כלל-בדרך, המשמש, לכותב יחיד על נושא מסוים

.  פה-להצגה של הדברים בעל

לקוח מהמילה הלועזית " רפרט: "השם“Reference”

ייעודה לאמן את הכותב , כלומר". ציטוט"שמשמעותה 

.ביכולת להביע רעיון דרך ציטוט מסודר של כותבים אחרים

תוך שימוש בכלי מחקר  , המסמך נכתב כעבודה אקדמית

על בסיס ביבליוגרפיה מוסמכת ומפגש עם  , בסיסיים

ותוך כדי הקפדה על כללי אזכור וציטוט  , מומחים

.ביבליוגרפי





;  מטרת הרפרט: מבוא1.

רקע והמשגה של  

.המושג הנדון

החומר הקיים בספרות  2.

.אודות המושג

משמעויות : דיון3.

.ומסקנות

רשימת המקורות 4.

(.ביבליוגרפיה)

?בנוי רפרטאיך





עמודים לכותב יחיד15-10בהיקף של , עבודה מקיפה ,

במסגרתה נדרש התלמיד לחקור לעומק סוגיה מוגדרת 

.  ותחומה

במסגרת עבודה זו נדרש התלמיד להביא לידי ביטוי את:

שליטתו בספרות הרלוונטית;

 כללי , מבנה סדיר)להקפיד על כללי הכתיבה האקדמית

;(כללי אזכור וציטוט תקינים, כתיבה מקובלים באקדמיה

להשתמש בכלי מחקר בסיסיים;

לא רק  , שם יראה הסטודנט, ולתרום נופך אישי משלו בדיון

אלא גם יכולת העמקה עד כדי הבנת , שליטה בחומר הכתוב

.במידת הנדרש, המשמעויות והסקת מסקנות חדשות















צמוד ינג'קוצתקבלו ! לא תטבעו. אל דאגה
בתהליך בניית הרשת
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!עבודהאיןפשוט כי בלי מטרה 



  ראשי הפרקים של

העבודה מכוונים 

.להשגתה

  הצלחת העבודה

,  תלויה בכך

שהצלחנו להשיג  

!את המטרה בסוף



 ובדקו כל העת האם אתם צמודים למטרה
.או שאתם נסחפים

עבודה נמדדת לא רק במה שיש בה , זכרו
!אלא גם בדברים המיותרים שאין בה

 שאתם  –תוך כדי הכנה –יתכן שתגלו
.זה לגיטימי. מעדיפים לשנות את הנושא

שנו בהתאם וודאו שהכל  , אם אישרנו לכם
!מתכוונן להשגת המטרה החדשה
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"ייצור ידע"





  אנחנו צריכים להביא כל מה שכבר קיים

(  אם כתבו על זה כבר בעבר)גם שלנו 

;  וגם של אחרים

  אבל לציין בפרוטרוט

!ממי לקחנו מה



ורשימת 
מקורות

אזכור

בתום כל משפט 

בגוף העבודה  

מקורי שלנואיננוש

בסוף העבודה



סקירת  )חלקים שלמים בעבודה . להיפך

אוסף כל העובדות שכבר –הספרות 

(  קיימות על נושא העבודה שלנו

שחשוב  ; מבוססים על חומרים קיימים

.לציין בדיוק את מקורם



,  ספרים... 
,  מאמרים
אתרי  

אינטרנט 
.ועוד





בסוף כל משפט אנחנו : אזכור

.מציינים את המקור במדויק

בסוף העבודה אנו  : רשימת מקורות

פורסים את רשימת המקורות 

כדי שנוכל , ב"המלאה על פי הא

.למצוא כל מקור בקלות



מקובל בפסיכולוגיה ומדעי החברה :American 

Psychological Association :APA.

מקובל באנגלית ובמדעי הרוח :Modern Language 

Association :MLA.

מקובל בהנדסה :Institute of Electrical and 

Electronics :IEEE.

בתנאי , כל שיטה תוכל להיות טובה

!שתישמר בעקביות לאורך כל העבודה





:למשל

https://www.hit.ac

.il/library/bibliogra

phic-record-

formats





..."

לא :מערכת מורכבת סובלת מהיגיון פרדוקסלי

. יתכן כי דרך פעולה מסוימת תימשך עד אין סוף

הפעולה תהפוך  תמיד תהיה קיימת נטייה ש

אלא אם כן יתבטל ההיגיון המערכתי כולו  , להיפוכה

(.84' ע, 2002, לוטוואק)בשל שינוי הנסיבות כולו

."...

שם משפחה

שנת פרסום

עמוד' מס



חברה -החברה הישראלית ,( 1990. )אביב א
תל , ההוצאה לאור-משרד הביטחון , בתהליכי גיבוש

.אביב

 Aberbach J.D., Putnam R.D., Rockman B.A., 
with collaboration of Anton T.J., Eldersveld
S.J., Inglehart R. (1981), Bureaucrats & 
Politicians in Western Democracies, 
Harvard University Press, Cambridge 
Massachusetts.
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!אין טעות גדולה מזו

!אין טעות גדולה מזו





שלמרות  , אני יודע

אזהרותיי חלק מכם  

יתמיד בהתנהגות  

...הזו

אז מי שיודע ללמוד  

מניסיונם של אחרים 

;  ירוויח

יתגלח על  , ומי שלא

...ניסיונו בעצמו





"ייצור ידע"



מה למדנו בחלק  
(1)? הראשון

  הבנו מהן מטלות
רפרט בסוף : הקורס

והעבודה  ' סמסטר א
הסמינריונית בתום  

.'סמסטר ב

  למדנו מה מבדיל
כתיבה אקדמית  
.מכתיבה אחרת

  העלנו רעיונות ראשונים
כיצד מוצאים נושא 

לרפרט ולעבודת 
.הסמינריון



מה למדנו בחלק  
(2)? הראשון

 הדגשנו את
חשיבותה של מטרת  
העבודה ואת הצורך 

.להיצמד אליה

  והזהרנו בטאבו
לאזכר ולתעד כל  
מקור ביבליוגרפי  

ברגע שהעלנו אותו  
, אחרת. על הכתב

,  סתם נעבוד קשה
!ללא צורך



?איך בנויה עבודה סמינריונית

.שם העבודה1.

,  תוכן העניינים2.
כולל לוחות  

.ותרשימים

.תקציר3.

.מבוא והמשגה4.

.סקירת ספרות5.

העבודה  6.
.המעשית

.דיון7.

.רשימת מקורות8.



...נתחיל בשם העבודה

.שם העבודה1.

,  תוכן העניינים2.
כולל לוחות  

.ותרשימים

.תקציר3.

.מבוא והמשגה4.

.סקירת ספרות5.

העבודה  6.
.המעשית

.דיון7.

.רשימת מקורות8.



צריך לשקף  

בצורה קולעת 

ככל  –ומעניינת 

את  –שניתן 

!מטרתה





...תוכן העניינים

.שם העבודה1.

,  תוכן העניינים2.
כולל לוחות  

.ותרשימים

.תקציר3.

.מבוא והמשגה4.

.סקירת ספרות5.

העבודה  6.
.המעשית

.דיון7.

.רשימת מקורות8.











התקציר

.שם העבודה1.

,  תוכן העניינים2.
כולל לוחות  

.ותרשימים

.תקציר3.

.מבוא והמשגה4.

.סקירת ספרות5.

העבודה  6.
.המעשית

.דיון7.

.רשימת מקורות8.



את מטרת  1.

;העבודה

את הדרכים 2.

;להשגתה

את הממצאים  3.

;העיקריים

ואת המשמעויות  4.

.והמסקנות

התקציר נועד להציג בפני הקורא את עיקרי  
העבודה



מטרת העבודה היא...

עשינו, לצורך השגתה....

ממצאי העבודה העיקריים הם...

המשמעויות והמסקנות העיקריות הן...

אחרי שסיימנו  , תקציר מכינים בסוף

!את הכנת העבודה



מבוא והמשגה

.שם העבודה1.

,  תוכן העניינים2.
כולל לוחות  

.ותרשימים

.תקציר3.

.מבוא והמשגה4.

.סקירת ספרות5.

העבודה  6.
.המעשית

.דיון7.

.רשימת מקורות8.



שמפרט , מבוא הוא סוג של הקדמה

:את

נושא ומטרת העבודה;

איך אנחנו מתכוונים להשיג אותה: הדרך להשגתה;

ראו )אם קיימים , של מושגים חשוביםהמשגה

;(בהמשך

 שרלוונטי להשגת מטרת העבודהחומר רקע.

איך בנינו את העבודה כל  : הצגת ראשי הפרקים

!שתשיג את מטרתה



  המשגה היא הגדרה מסודרת של המושגים
.אם יש כאלה, החשובים בעבודה

לתאר  אם מטרת העבודה שלי היא , למשל
בין מערכות מורכבות בטבע , את ההבדל

להגדיר  , דבר מתחייב הוא למשל, לארגונים
.מערכת מורכבת מהי כבר בפרק המבוא

ניתן ליצור פרק , אם יש מספר מושגים
.אחרי המבוא, המשגה נפרד



..."

(Self  Organizationהתארגנות עצמית' המתרחש  תהליךהיא(’
מימוש זה  )ומתממש בנקודת זמן מסוימת במערכת מורכבת

תבניות ותכונות  , כאשר מבנים חדשים, זאת(. התהוותנקרא
גורמים שונים במערכת חוברים  . מתהווים ללא פיקוד או הכוונה

יחד ללא הכוונה ויוצרים משהו שלא ניתן היה לעשות במבנים 
התארגנות עצמית היא תהליך שמתרחש בכל מערכת  . הקיימים

תכונת ההתארגנות העצמית זקוקה למערכת  . ובכל חלקי המערכת
ולתנאים  ( ליניאריות:ראה מושג נפרד)לא ליניאריתמורכבת

על  -המתוארים בדרך כלל כמצב של חוסר שיווי משקל -מתאימים 
(.2014, יחזקאלי)מנת להתחיל לפעול 

."...
.  אזכור המקור שממנו לקחתי את ההמשגה



הצגת העובדות שקיימות  : סקירת הספרות

בספרות אודות נושא העבודה

.שם העבודה1.

,  תוכן העניינים2.
כולל לוחות  

.ותרשימים

.תקציר3.

.מבוא והמשגה4.

.סקירת ספרות5.

העבודה  6.
.המעשית

.דיון7.

.רשימת מקורות8.



הספרות כוללת את כל  -סקירת

העובדות העדכניות ורלוונטיות לנושא 

היא מקיפה את כל החומר . העבודה

כולל מאמרים קלאסיים  , הדרוש

נטולת  , אבל; מחד גיסא, בתחום

.מאידך גיסא, חומרים מיותרים

סקירת הספרות



הדרך היא להתוות  

ראשי בהתחלה

,  פרקים אפשריים

שישמשו לנו מצפן  

;  לכיוון המטרה

!ולתקן בתנועה



לים לשרים הממונים  "מערכת היחסים בין המפכ

לאורך השנים, עליהם



:למשל

תיאוריות על מערכות היחסים בין פקידי 1.

.ציבור לנבחרי ציבור

לים  "סקירה היסטורית של יחסי המפכ2.

.לדורותיהם עם השרים הממונים



העבודה המעשית

.שם העבודה1.

,  תוכן העניינים2.
כולל לוחות  

.ותרשימים

.תקציר3.

.מבוא והמשגה4.

.סקירת ספרות5.

העבודה  6.
.המעשית

.דיון7.

.רשימת מקורות8.



וגם הפרק  

הזה הוא  

בעצם סוג  

של מחקר  

...קטן

במחקרים אקדמיים רגילים זהו בעצם 
הפרק שבו אנחנו מציגים את המחקר שלנו



;המחקר/את מטרת העבודה1.

מה אנחנו רוצים  : את שאלת המחקר2.

?בעצם, להשיג

את אוכלוסיית המחקר3.

מה האופן שבו אנו רוצים  : את השיטה4.

?להשיג את מטרת המחקר



הדיון

.שם העבודה1.

,  תוכן העניינים2.
כולל לוחות  

.ותרשימים

.תקציר3.

.מבוא והמשגה4.

.סקירת ספרות5.

העבודה  6.
.המעשית

.דיון7.

.רשימת מקורות8.



,  עבודה מורכבת מעובדות

.  משמעויות ומסקנות

,  העובדות זה גוף העבודה

הדיון הוא המשמעויות  

והמסקנות שלך מתוך 

העובדות שהוצגו  

)!(. בעבודה



שאלו את עצמכם לגבי כל 

:העובדות שבעבודה

"אז מה זה אומר  ?

 מה המשמעויות והמסקנות

?  הנובעות מכך

על מי זה יכול להשפיע  ?

מי יכול להשתמש בנתונים

.וכך תבנו את הדיון" וכדומה

חקירה  , הדיון צריך להפגין חשיבה אנליטית

והצגה עצמאית



דעתו של 
הכותב והניתוח  

שלו

הצגת הדברים  
בשם אומרם

לכם פה  אסור

להיות מקוריים
זו התוספת  

הייחודית שלכם  

לעבודה



פה אתם שוזרים 

מחדש את  

העובדות ומפתחים  

משמעויות  

ומסקנות הנובעות  

.  מהן



,  הקורא אמור להתרשם
עד כמה המידע המוצג  

תוך  , מנותח באופן הגיוני
השוואת העובדות  

שקילת יתרונות , השונות
בחינת  , וחסרונות

ההשלכות והבנת  
המשמעויות והמסקנות  

. הנגזרות מהן



.  בדיון עובדות חדשותאין

רק משמעויות ומסקנות  

של העובדות שנכתבו  

.  בעבודה



ברשימת המקורות עסקנו בחלק  

...הקודם של ההרצאה
.שם העבודה1.

,  תוכן העניינים2.
כולל לוחות  

.ותרשימים

.תקציר3.

.מבוא והמשגה4.

.סקירת ספרות5.

העבודה  6.
.המעשית

.דיון7.

.רשימת מקורות8.
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במידת , תוך שימוש, ל קולחת וברורה"הכתיבה צ
בתחביר פשוט ובמשפטים לא , האפשר

המקלים על עריכה מסודרת של , מסורבלים
,  נושא: משפטים קצרים ולא מורכבים. הדברים

.נשוא מושא

  במשלב הלשוני יש לשמור על כללי הלשון
מתיאורים , הימנעות מסופרלטיבים: האקדמי

אל  , משמע. דרמטיים ומפרובוקציות לשוניות
'פלצנים'תהיו 



ל קו רציונלי ולוגיקה פנימית בעבודה"צ  ,

ומובילים  , המתפתחים דרך ראשי הפרקים

.   להשגת מטרת העבודה



אינטגרציה בעיבוד החומר

בהצגת  , ל אינטגרציה בעיבוד החומר"צ

הדברים בסקירת הספרות ובדיון



:חשיבה ביקורתית

ל חשיבה ביקורתית בעבודה לגבי המודלים  "צ

ההנחות שעליהן היא  ; והתיאוריות המוצגות בה

והממצאים שעלו  ; האינפורמציה הנמסרת בה; מתבססת

במחקר



ל הבחנה ברורה בין הצגת הדברים בשם  "צ

.אומרם לבין דעתו של הכותב והניתוח שלו
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 לנפח "הזהרו מהנוהג

דרך הוספת " עבודות

...נספחים

מן , אם החומר רלוונטי

. הראוי להכניסו לעבודה

זכרו ? מה הטעם, אם לא

שגם הבודק מכיר שיטות  

!כאלה ולא לטובה

כאשר , שונה הדבר כמובן

המרצה מודע למה שאתם  

מכניסים וסבור שזה תורם  

...ומועיל
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  יכול להיווצר פער נכבד

של דירוג בין בודק אחד  

.  לרעהו

כלל ראשון  , על כן

בהכנת עבודות הוא  

את  , בדיוק, להבין

דרישותיו של האיש  

אם  )הבודק את העבודה 

(  יש לנו שליטה על כך

.ולהיצמד אליהן
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רק למספר , כלומר

מועטגורמים 

השפעה משמעותית 

וכל , על המערכת

היתר כמעט ואינם  

ברגע  , משפיעים עליה

נתון 



קריטריונים רבים הינם  

,  קריטריונים טכניים

,  במידה רבה, המאפשרים

לקבוע את איכות העבודה  

)!(.  מבלי להעמיק בה 



ידי  -שעל

הקפדה על  

אותם אלמנים  

תוכלו  , טכניים

לשפר מאוד את 

איכות  

.כתיבתכם



האם המטרה ? באופן ברור, האם מטרת העבודה מוגדרת
האם  ? בשמה של העבודה, באופן קולע, מוצאת את ביטויה

הכותב עקבי בהגדרת המטרה או שבמקומות שונים  
?מופיעות מטרות שונות, בעבודה

 שבו מרוכזות כל , (ניתוח)האם קיים בעבודה דיון
?המשמעויות והמסקנות מתוך העובדות שהובאו בעבודה

האם התשתית המושגית מוגדרת כהלכה?

 מהי איכות סקירת החומר הקיים בתחום שבו עוסקת
האם הוא מקיף את כל  ? מה מידת העדכניות שלו? העבודה

האם הוא ? (כולל מאמרים קלאסיים בתחום)החומר הדרוש 
נטול חומרים מיותרים



האם  ? האם קיימים קו רציונלי ולוגיקה פנימית בעבודה

המוביל להשגת , דרך ראשי הפרקים, מתפתח רעיון רציונלי

?  מטרת העבודה

  האם קיימת חשיבה ביקורתית בעבודה לגבי המודלים

,  ההנחות שעליהן היא מתבססת, והתיאוריות המוצגות בה

?  האינפורמציה הנמסרת בה והממצאים שעלו במחקר

מהי איכותם של שיטת  ? האם שאלת המחקר הגיונית

של אופן איסוף המידע והמקורות ושל רמת העיבוד  , המחקר

?שלהם



במידת האפשר , תוך שימוש, האם כתיבה קולחת וברורה
המקלים על , בתחביר פשוט ובמשפטים לא מסורבלים

האם נשמרים כללי הלשון  ? עריכה מסודרת של הדברים
,  הימנעות מסופרלטיבים: כמו, האקדמי במשלב הלשוני

?מתיאורים דרמטיים ומפרובוקציות לשוניות

  האם קיימת הבחנה ברורה בין הצגת הדברים בשם אומרם
?לבין דעתו של הכותב והניתוח שלו

את רוח הדברים , בתמצית, האם התקציר מצליח להביא
?המרכזית בעבודה

 האם קיימים אחידות והקפדה על כללי האזכור
?והביבליוגרפיה
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