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 תכנית השלמה   – תהליך כתיבת עבודת תזה  

 

המחקר, להעמיק בעולם תוכן מוגדר ולבצע מחקר    הנלמד בקורסיליישם את הידע    ית/ עבודת המחקר מאפשרת לסטודנט

  ה / סוציאלית, ויש להיות עמו. עבודת התזה מבוצעת בהנחיה של מנחה מסגל בית הספר לעבודה  ה/בתחום המעניין אותו

ולאחר  הסגל, ובהתייעצות עם המנחה,   וחברות מבין נושאי המחקר של חברינבחר המחקר  נושאבקשר במשך כל התהליך. 

רק לאחר קבלת אישור על ההצעה וקבלת אישור ועדת  .  שלו  הצעה ראשונית של המחקר והצעה מפורטת  מכן יש להגיש 

 כתיבת עבודת התזה נמשכת בכל שלוש שנות הלימודים בתכנית. יסוף הנתונים.האתיקה של ביה"ס ניתן להתחיל בא 

 

לפנות נוסף על יום הלימודים זמן נוסף למפגשים עם המנחה, לקריאת חומר ולעבודה על המחקר ועל    נדרש  •

 כתיבת התזה.

 להתרשמותכם.  דוגמאות להצעות תזה ולעבודות תזהבאתר ביה"ס מופיעות  •

 

 לוח הזמנים  שלב בתהליך 

 ג נושא מחקר ובחירת מנחה מרשימת המנחים ונושאי הנחיה לשנת תשפ"גיבוש 

 לחץ/י כאן גלרשימת המנחים ונושאי הנחיה לשנת תשפ"

 עד סוף נובמבר  

 שנה א'  

 )שני עמודים( כתיבת הצעת מחקר ראשונית 

 להנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית נא לחץ/י כאן 

 סמסטר א' שנה א' 

)לאחר   למזכירות תארים מתקדמים  יש להגיש את ההצעה במיילהגשת הצעת מחקר ראשונית. 

 קבלת אישור המנחה( 

 אי עמידה בלו"ז תוביל למעבר למסלול בלי תזה 

 עד סוף סמסטר א'  

)ולא יאוחר   שנה א'

 מתחילת סמסטר ב'( 

 ההצעה מועברת לקריאה לאחד מחברי הסגל והמשוב מועבר לסטודנט דרך המנחה 

 תיקון הצעת המחקר הראשונית.

 

מיד עם קבלת  

המשוב על ההצעה  

 הראשונית 

https://social-work.biu.ac.il/thesis_MA
https://social-work.biu.ac.il/files/social-work/shared/subjects_segel_ma.pdf
https://social-work.biu.ac.il/sites/social-work/files/shared/first_proposal_ma.pdf
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 לוח הזמנים  שלב בתהליך 

 ( הצעת מחקר מפורטת )עשרה עמודיםכתיבת 

 להנחיות לכתיבת הצעת תזה מפורטת נא לחץ/י כאן 

סמסטר ב' שנה א'  

 וחופשת הקיץ 

ת תארים מתקדמים )לאחר  . יש להגיש את ההצעה במייל למזכירוהגשת הצעת מחקר מפורטת

 קבלת אישור המנחה(  

 אי עמידה בלו"ז תוביל למעבר למסלול בלי תזה 

 עד תחילת שנה ב' 

 ההצעה מועברת לקריאה לאחד מחברי הסגל והמשוב מועבר לסטודנט דרך המנחה 

יש לתקן את הצעת המחקר תוך התייחסות למשוב, . תיקון הצעת המחקר המלאה והגשתה

 למזכירות תארים מתקדמים )לאחר קבלת אישור המנחה(:ולהגיש 

 קובץ של הצעת המחקר המתוקנת והסופית במייל  .1

 טופס דיווח על תיקוני הצעת תזה מלאה  .2

 טופס עם הגשת הצעה מלאה .3

בתוך שבועיים  

המשוב על  מקבלת 

 הצעת המחקר 

. יש למלא את הטופס בקפידה, לקבל את  הגשת בקשה לאישור מחקר-פנייה לוועדת אתיקה 

 אישור המנחה ולהעביר במייל לוועדת האתיקה של בית הספר

   מחקר נא לחץ/י כאןלהנחיות לפנייה לוועדת האתיקה ולטופס בקשה לאישור 

מיד עם קבלת  

המשוב על הצעת  

 המחקר  

רק לאחר קבלת אישור על ההצעה וקבלת אישור ועדת האתיקה של ביה"ס ניתן  -איסוף הנתונים

 להתחיל באיסוף הנתונים 

 סמסטר א' שנה ב' 

עד סוף סמסטר א'   סיום איסוף הנתונים ועדכון המנחה בנתונים  

 שנה ב' 

 סמסטר ב' שנה ב'  הנתונים ניתוח 

 סיום ניתוח הנתונים ועדכון המנחה בניתוח הנתונים 

 

עד סוף שנה ב'  

ובמהלך חופשת  

 הקיץ  

 סמסטר א' שנה ג'  כתיבת פרק הממצאים

עד סוף סמסטר א'   סיום כתיבת פרק הממצאים 

 שנה ג' 

https://social-work.biu.ac.il/sites/social-work/files/shared/full_proposal_ma.pdf
https://social-work.biu.ac.il/sites/social-work/files/shared/tiikun.pdf
https://social-work.biu.ac.il/sites/social-work/files/shared/tiikun.pdf
https://social-work.biu.ac.il/sites/social-work/files/shared/tiikun.pdf
https://social-work.biu.ac.il/sites/social-work/files/shared/tiikun.pdf
https://social-work.biu.ac.il/files/social-work/shared/tofes_with_ma_proposal.docx
https://social-work.biu.ac.il/ethics
https://social-work.biu.ac.il/ethics
https://social-work.biu.ac.il/ethics
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 לוח הזמנים  שלב בתהליך 

 סמסטר ב' שנה ג'  כתיבת פרק הדיון וגיבוש כל פרקי העבודה

יש להגיש את כל העבודה בקובץ אחד למזכירות תארים מתקדמים )לאחר  הגשת עבודת התזה. 

 קבלת אישור המנחה( 

 עמ' *   80עד   –היקף עבודה המבוססת על מחקר כמותי 

 עמ' *  100עד  –היקף עבודה המבוססת על מחקר איכותני 

 עמ' *  40עד   –תזה במתכונת מאמר 

 ות * לא כולל שער, תוכן ורשימת מקור

 להנחיות לכתיבת עבודת מחקר )תזה( נא לחץ/י כאן

עד סוף סמסטר ב'  

, ולא יאוחר  שנה ג'

 יולי.  - מחודשים יוני

לסטודנט על התזה. המשוב מועבר לסטודנט    שני חברי הסגל מעבירים משובהעבודה מועברת לקריאה לשני חברי סגל. 

 דרך המנחה לפני מפגש ההגנה על התזה. 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://social-work.biu.ac.il/sites/social-work/files/shared/thesis_ma.pdf

