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  אוניברסיטת חיפה

  הפקולטה למדעי הרוח

  לימודי מידענות וספרנות

  אתי הרמן

  
  

  תדריך להכנת עבודה
  

  

תודתי נתונה .  את הכללים הבסיסיים לכתיבת עבודהכםהתדריך שלהלן מסכם עבור

המשמש ,  הכין עבור תלמידיוועל התדריך שהוא, אלמגור על הרעיון-לפרופסור רפי כהן

  . בסיס לתדריך זה

  
היא : בודה המוגשת במסגרת לימודים אוניברסיטאיים כפופה לכללי הדיון המדעיע

הגישות התאורטיות והממצאים המחקריים מציגה את , מתמקדת בבעיה מוגדרת

ומנתחת את המידע הזה , כפי שאלה נדונו בספרות המקצועית,  זוהמתייחסים לבעיה

  :קובל בכתיבה מדעיתבפורמט המ, כל זאת.  שהוצבהעל מנת לספק תשובה לבעיה

  עמוד שער

   תוכן עניינים

  מבוא

  םוף העבודה בחלוקה לפרקיג

  יכוםס

   וגרפיתישימה ביבלר

  )אם יש( נספחים

   

   בעבודהמבואה

  

  : כנית העבודהתמציג את המבוא 

 .הבעיה שהעבודה מבקשת למצוא לה מענה •
  .ברצונכם להראות ולהוכיחמה  •

 . בבסיס העבודהמרכזיותהנחות הה •
  .פרקים וכיצד הם קשורים זה לזהפירוט ה •

  .סגרת הזמןמ •

   .נושאבחרתם במדוע : פשר להוסיףא •
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  הפרקים:וף העבודהג

  

למרות שבפועל העבודה (הפניה הנה למי שאינו בקי בחומר : בדיוןקודת המוצא נ •

  .בהנחה שהקורא יבין, השאיר נקודות סתומותלאין , משמע). תיקרא על ידי המרצה

יש  ,שאין להם תרגום מקובל, מושגים מקצועייםכשמובאים . מושגיםחיוני להסביר  •

  .לציין בסוגריים את המונח באנגליתמקום 

ין לסכם דברים א .סבריםהו הבהרותכל קביעה שלכם חייבת להיות מלווה ב •

בראש , טרת העבודה היאמ שהרי,  מבלי לקשרם לנושא העבודהנאמרו בכתה/שנלמדו

 .נושא העבודה שבחרתםליישם חומרים שנלמדו על , ראשונהבו
על מנת רק זאת אך , לפרש ולבקר דעות של חוקרים, להביא, הספרותש להסתמך על י •

 .תח או לקדם רעיוןפל
להסתמך על מספר אין צורך , אידךמ .על מקור אחדבהסתמכות יתירה עם לפגם טיש  •

 . שבו אתם עוסקיםנושא הספציפיהדנים ישירות בש לבחור בכותבים י .רב של כותבים
  . הסברים ותובנות, ביקורת, פרשנות, ניתוחאמצעות בעליכם ליטול חלק פעיל בדיון  •

 . הדיון חייב להיות שיטתי •
לציין על מי אתם מסתמכים בקביעה כזאת או , קרי, חיוני להביא דברים בשם אומרם •

יטוט צכללי הבהתאם ל, זאת! ההנחה היא שהרעיון שלכם, אם אין ציון מקור. אחרת

באמצעות , )לא בהערת שוליים( הנה הפניה בגוף העבודה מועדפתהרך דהכש, אקדמיה

 ציון שם החוקר ולידו שנת הפרסום של פריט המידע הספציפי אליו אתם מפנים

.... צרכי המידע של חוקרים, Nicholas (2001)לטענת : לדוגמא. ברשימה הביבליוגרפית

צרכי ", כפי שניקולאס מציין: אלדוגמ, יש לציין גם עמודים, אם מדובר בציטוט מילולי

 .Nicholas (2001, p. 25).." מידע של חוקרים 
חובה לציין , אם אתם מסתמכים על תיאוריות או ממצאים המצוטטים בפרסום אחר •

אם אין הדבר , אין ליצור רושם שקראתם את הפרסום המקורי, יקר(זאת מפורשות 

  !)כך
  
   העבודהיכוםס

  

מענה /תשובה/המהוות פתרוןמסקנות , ם מהדיון שלכסקנותמהסכום מביא את ה •

 .לשאלה שנשאלה במבוא, לבעיה שהוצגה
 .באשר לתשובה שתימצא אכן אוששו שהנחתם אם ההנחותה, יש להתייחס לשאלה •
והערות , חושבים שניתן ורצויאתם אם , אן המקום להכניס הנחות עתידיותכ •

  ).רשותבגדר  (אליהם הגעתם לגבי התוצאות שהדעה שלכם/אישיות
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  ביבילוגרפיתהשימה רה

  

כ שפות "חא, ודם עבריתק, ב מחברים-סדר אהרשימה צריכה להיות ערוכה לפי  •

  .אחרות

  .חיוני לשמור על כללי ציטוט אחידים לכל אורך הרשימה •
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  . כתב יד ברור-ם לא ניתן א;  את העבודהלהדפיסמאוד צוי ר •
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  !הצלחהלנאה והשפע איחולים ל

  

  


