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 2022 ליוני מעודכן 

 

 הנחיות לכתיבת עבודת מחקר )תזה( 

 

ב לכל משפט, מילה ואות. ולשים לאת כל העבודה מתחילתה עד סופה ברצף,    טרם הגשת התזה מומלץ לקרוא

במקומות  פיסוק  סימני  והוסיפו  במקומם  רווחים שאינם  בטלו  שגיאות ההקלדה,  את  תקנו  מחזרות,  הימנעו 

הדרושים.  כדי לשפוט את תוכנה של עבודת תזה, על הקוראים להיות מסוגלים להבינה. כאשר העבודה אינה 

בין את הרעיונות המובעים בה. לכן יש להקפיד כתובה בשפה תקנית או אינה ערוכה לפי הכללים, קשה לה

הקפדה יתרה על העריכה הלשונית והגרפית של העבודה, על מראי מקומות, ציטוטים ורשימה ביבליוגרפית 

 המעודכנים. APAה לפי כללי 

 

)לא עמודים למחקר איכותני     100עמודים מודפסים למחקר כמותי ולא יעלה על    80היקף העבודה לא יעלה על  

 .כולל שער, תוכן וביבליוגרפיה(. חובה למספר את העמודים. אין למספר את עמודי השער, התוכן והתקציר

 

ציטוט   לכללי  הנוגעות  הנחיות  ניתנות  מכן  ולאחר  התזה,  עבודת  של  השונים  החלקים  מפורטים  בהמשך 

 .ביבליוגרפיים ולהדפסת העבודה

 

 סדר עריכת העבודה 

 ללא מספור )כריכה בקרטון(שער חיצוני בעברית 

 ללא מספור שער פנימי בעברית הזהה לשער החיצוני

 ללא מספור שם המנחה/ים

 ללא מספור הבעת תודה

 ללא מספור תוכן העניינים 

 ללא מספור רשימת  קיצורים, לוחות, טבלאות )אם יש( 

 באותיות עבריות )א"ב(  תקציר בעברית

 בספרות רגילות מבוא

 בספרות רגילות העבודה )פירוט הפרקים(גוף 

 בספרות רגילות דיון ומסקנות

 בספרות רגילות רשימה ביבליוגרפית 
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 בספרות רגילות נספחים )אם יש(

 בספרות רומיות  תקציר באנגלית

 ללא מספור שם המנחה באנגלית 

 ללא מספור שער פנימי באנגלית הזהה לשער החיצוני 

 ללא מספור באנגלית )כריכה בקרטון(שער חיצוני 

  

 העמודים הראשונים של עבודת התזה .1

  העבודה כוללת שערים בעברית ובאנגלית על גבי הכריכה. ראו דוגמה א.

 

 דוגמה לשער קדמי לעבודת הגמר )בעברית( 

 

 

 אילן-אוניברסיטת בר

 

 הנושא בעברית 

 

 

 שם הסטודנט

 )שם פרטי+שם משפחה(

 

 

 מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת התואר מוסמךעבודה זו 

 אילן -בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד של אוניברסיטת בר

 

 שנה עברית                                                        רמת גן
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 דוגמה לשער אחורי לעבודת הגמר )באנגלית( 
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 .שימו לב באנגלית יש לכתוב באותיות גדולות את האות הראשונה בכל מילה מלבד מילות קישור*

 

 

 .ב. אחרי השערים החיצוניים על גבי הכריכה בקרטון מופיעים שערים פנימיים על נייר זהים לחיצוניים

 :ג. אחרי השער הפנימי בעברית מופיע דף עם שם המנחה בעברית בנוסח הזה 

לע"ס  עבודה זו נעשתה בהדרכתו/ם של  ד"ר/פרופ'______________________   הספר  מבית 

 אילן-ע"ש לואיס וגבי וייספלד של אוניברסיטת בר

  

 :אחרי השער הפנימי באנגלית מופיע דף עם שם המנחה באנגלית בנוסח הזה 

This work was carried out under the supervision of Dr./Prof. _____________________ 

of  the Louis and Gabi Weisfeld School of  Social  Work, Bar-Ilan University 

 

  .יש לברר עם המנחה כיצד יש לרשום את שמו/ה בעברית ובאנגלית

 

עמוד נוסף לפני תוכן העניינים. זהו עמוד רשות המאפשר לכותב להודות לכל מי שהוא רוצה   -ד. עמוד תודות  

 .לו )בן זוג, בת זוג, הורים, ילדים וכו'(. בעמוד זה נהוג להביע תודה מיוחדת למנחה להודות
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 תוכן העניינים  .2

מספרי   ציון  עם  בעבודה  מופיעות  הן  שבו  בסדר  המשנה  ופרקי  הפרקים  כותרות  מופיעות  העניינים  בתוכן 

תקציר   האלה:  הפרקים  את  לכלול  העניינים  תוכן  על  וסקירת תעבריבהעמודים.  תאורטית  מסגרת  מבוא,   ,

קציר באנגלית. על ספרות, מערך המחקר, ממצאים, דיון ומסקנות, רשימה ביבליוגרפית, נספחים )אם יש(, ת

שמות הפרקים ופרקי המשנה לבטא את תוכנם באופן תמציתי ומדויק. יש להגדיר את התוכן של הנספחים 

בתוכן העניינים ולא להסתפק ברישום חלקי, כגון נספח ו. יש להקפיד על כך שתוכן העניינים יפנה בצורה מדויקת 

 .לכל חלקי העבודה

 

 פרקי העבודה  .3

 תקציר 

ה מופיעים תקציר בעברית ותקציר באנגלית. התקציר בעברית יבוא אחרי עמוד תוכן העניינים.  בעבודת התז

התקציר באנגלית יבוא אחרי עמוד השער האחורי )באנגלית( כשהוא פונה לכוון השער באנגלית. אורך תקציר  

יות עבריות, . יש למספר את התקציר בעברית באותמילים  500-300; אורך תקציר באנגלית:  עמודבעברית:  

 .ואת התקציר באנגלית בספרות רומיות

התקציר הוא תמצית קצרה, מדויקת וממצה של תוכן העבודה. עליו להציג בקיצור רקע כללי, שאלות  

מסקנות  עיקריים,  ממצאים  הניתוח,  ושיטת  כלים  נבדקים,  הליך,  כולל  המחקר  שיטת  והשערותיו,  המחקר 

דע שאינו מופיע בעבודה. מומלץ לכתוב את התקציר בסיום כתיבת וחשיבות המחקר. אין לכלול בתקציר מי

   .העבודה

 

 מבוא

המבוא כולל את המסגרת התיאורטית והאמפירית ואת סקירת הספרות העדכנית. המבוא פותח בהקדמה, ובה 

  .הסבר כללי של נושא המחקר, מטרותיו וחשיבותו התיאורטית והמעשית

את המסגרת  להציג  יש  בארגון המסגרת    לאחר ההקדמה  המנחה  העיקרון  והאמפירית.  התאורטית 

התיאורטית והאמפירית הוא מעבר מהכללי אל הספציפי ומן הוותיק אל העדכני. פסקת הפתיחה היא החלק 

הרחב ביותר, ובהמשכה יש לפתח את הרקע התיאורטי למחקר, תוך שימוש בספרות הקיימת ובטיעונים כדי  

השערו המחקר.  להשערות  לבעיה להוביל  ספציפית  תשובה  הן  זה,  חלק  של  בסופו  המנוסחות  המחקר,  ת 

הרחבה שהוצגה. לפיכך, מטרת פיתוח הרקע היא להוביל להשערה ולשכנע בחשיבותה. חשוב להבהיר את 

שבו  האופן  את  כלומר,  שלכם,  המחקר  לבין  בנושא  שנערכו  הקודמים  המחקרים  שבין  הלוגית  ההמשכיות 
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בר נעשה בתחום, נובע ממנו או מתקשר אליו. חשוב מאד לעשות שימוש המחקר שלכם קשור למחקר שכ

 .בספרות עדכנית ככל הניתן ולא להסתמך על מחקרים ישנים

פורמאלית  בהצגה  להסתיים  מקרה,  בכל  חייבת,  הספרות  שמופיעה   סקירת  המחקרית  הבעיה    של 

בצורה של השערה, הכוללת קשר צפוי בין משתנים, או בצורה של שאלה ממוקדת היטב. לעתים ייתכן, שיהיו  

 נימוק תאורטי.   שלכל השערה או שאלה צויןשאלות. יש לוודא השערות או כמה כמה 

  

 שיטת המחקר 

 :פרק זה יכלול שלושה סעיפים

, כיצד איתרתם את הנבדקים המתאימים, כיצד הליך המחקר: תיאור האופן שבו נערך המחקר. לדוגמה .1

  .'פניתם אליהם, באיזה אופן הם נתנו את הסכמתם להשתתף במחקר, כמה זמן ארך המפגש עמם וכו

נבדקים/אוכלוסיית המחקר: תיאור המדגם ששימש לצורך המחקר, כולל מאפייניו הרלוונטיים )מין, גיל, מוצא  .2

  .וכו'(

  .ט של כל כלי המחקר, תוך התייחסות לסוגיות של תוקף ומהימנותכלי המחקר: תיאור מפור .3

    

 ממצאים 

לפי הסדר של   מוצגים ממצאי המחקר שערכתם  זה   השערות המחקר/שאלות המחקר שהוצגו בסוף בפרק 

, יהיה פרק הממצאים מחולק לתת פרקים השערות או שאלותהמבוא/הסקירה התאורטית. אם מוצגות כמה  

הפנימי של כל פרק להיות אחיד ולאפשר מעבר מסיומו של הפרק האחד אל פתיחתו של  בהתאם. על המבנה  

הפרק הבא. במחקר כמותי פרק הממצאים ייוחד להצגת הממצאים בלבד והדיון בהם יהיה בפרק דיון. בכל 

מקרה יש לציין מפורשות אם הממצאים תומכים בהשערות או לא. במחקר איכותני הצגת הממצאים עשויה  

  .מלווה בפרשנות. עם זאת, יש להקפיד על הבחנה ברורה בין הממצא לבין הפרשנות להיות

 

 דיון ומסקנות 

כלל, שלושה מרכיבים: האחד, סיכום הממצאים -פרק הדיון מתמקד בפירוש הממצאים ובהערכתם, וכולל, בדרך

גדולה, על חלק זה להיות קצר אגב בחינת מידת ההלימה בין ממצאי המחקר להשערותיו. אם מידת ההלימה  

יותר. בהצגת  צורך בהסברים מפורטים  יש  בין ההשערות לבין הממצאים,  יש פער או סתירה  ותמציתי. אם 

ההסברים, ניתן להעלות השערות שאין להן בסיס ישיר בממצאיכם. כאשר אתם מציגים השערות, ודאו שהן 

בתיאור הממצאים בפרק הדיון יש להשתמש בלשון    מוצגות ככאלה )למשל, באמצעות המילים "ייתכן ש..."(.

   .עבר. בהתייחסות למשמעותם של הממצאים יש להשתמש בלשון הווה
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המרכיב השני בדיון, הצגת הדמיון או השוני בין ממצאי המחקר לבין אלה שנמצאו במחקרים קודמים.   

המסור את  מעשירים  שלכם  הממצאים  זווית,  ומאיזו  מידה,  באיזו  להבהיר  והמחקרית יש  התיאורטית  ת 

שהתגבשה בנושא העבודה או סוטים ממנה. בהיבט זה, פרק הדיון נקשר לסקירת הספרות שהוצגה במבוא 

  .ואמור לנבוע ממנה בשילוב הממצאים החדשים שהתקבלו במחקר הנוכחי

שאלות,    או  היבטים  להעלות  ניתן  המחקר.  מן  העולות  מסקנות  הצגת  הוא  בדיון  השלישי  המרכיב 

מעלים שב שלכם  שהממצאים  חדשות  בעיות  או  לשקול  או  להחשיב  צריכים  שהייתם  לכם  הסתבר  דיעבד 

ושראויות לליבון בעתיד. יש להתייחס בפרק הדיון גם למגבלות המחקר, להצעות למחקרים עתידיים ולהשלכות 

 המחקר. התאורטיות והפרקטיות של

 

 הערות שוליים 

בכל זאת מצאתם לנכון להוסיף הערות, יש למקמן בתחתית העמוד ברווח מומלץ להימנע מהערות שוליים. אם  

של שורה אחת, כאשר קו מפריד בין הטקסט וההערות, או בסוף העבודה לאחר הפרק האחרון. יש למספר את 

  .ההערות במספר רץ מתחילת העבודה ועד סופה

 

 ביבליוגרפיה

סט, ורק אותם. אין לכלול בה פריטים נוספים. פרטי  הביבליוגרפיה כוללת את כל הפריטים שהוזכרו בגוף הטק

 .APAהמהדורה המעודכנת של הרישום הביבליוגרפי צריכים להיעשות עפ"י כללי האזכור והציטוט של 

 

 נספחים

בנספחים מופיעים שאלוני המחקר, מכתב פנייה, אישור ועדת אתיקה אם נדרש, לוחות וכו'. מטרת הנספחים 

לך העבודה. הפניות לנספחים יובאו בגוף הטקסט במספר רץ עפ"י סדר הופעתם היא להבהיר נושאים במה

 .בטקסט. יש לכלול את שמות הנספחים ברשימת תוכן העניינים בתחילת העבודה

 

 לוחות

במקרים רבים, הצגת הנתונים בלוח או בתרשים דרושה כדי לאפשר לקוראים להבין את הממצאים. הבחירה 

סוג הנתונים ובמטרת ההצגה. הלוחות מציגים את הנתונים בצורה מדויקת יותר, בלוח או בתרשים תלויה ב 

ואילו תרשים מושך יותר את העין ומסייע להבהיר דפוסי נתונים מורכבים )כגון אינטראקציות(. בכל מקרה, אין  

ימים נועדו  להציג את אותם הנתונים בכמה אופנים )כגון לוח ותרשים(. נוסף על כך, יש לזכור כי לוחות ותרש

יכולים להחליפו. לכן, יש להסביר בגוף הטקסט את  להשלים את הטקסט הכתוב או להבהירו, אך הם אינם 

  .הנתונים המופיעים בלוח או בתרשים
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"(. יש למספר לוחות ותרשימים  1לכל לוח או תרשים יש להפנות בגוף הטקסט )לדוגמה, "ראה תרשים   

תרשים או לוח תופיע כותרת המבהירה את תוכנו.  במקרה הצורך, יש   במספור רץ, כל סוג בנפרד. מעל לכל

לכלול מקראה ללוח, להבהרת משמעות המשתנים. כדי ללמוד כיצד להציג לוחות בצורה נכונה מומלץ לעיין  

 APAבכתבי העת המובילים בתחום התזה שלכם ולהקפיד על כללי ה

  

 רישום מקורות 

 .APA- ההכללים העדכניים של הכללים המחייבים הם 

   

 


