
 

 

 רפראט או סמינריוניות עבודת לכתיבת הנחיות
 
 

 
 עבודה א. הצעת

 ושיטת נושא את לסכם יש העבודה כתיבת לפני ראשונית, אך וקריאה הנושא גיבוש לאחר

 לרפראט עמודים 2 באורך כתובה עבודה הצעת להגיש התלמידים על המרצה. לכן עם העבודה

 כפולים. בהצעה ברווחים מודפסים להיות םצריכי סמינריונית. העמודים לעבודה עמודים 4 עד
 הבאות: הנקודות יובהרו

 
 שאלה כלל הסמינריונית? בדרך העבודה תעסוק בה העיקרית המחקר שאלת מהי .1

בטקסט,  כלשהי התפתחות או מורכבות, בעייתיות, סתירה של לברור תוביל כזו
 תיאוריה. או גישה, טענה

 עבורך? מעניינת או חשובה זו שאלה מדוע .2
 המחקר? שאלת לגבי הקיימת המשנית הספרות הימ .3
 את שיאפיין הדיון סוג העבודה, כלומר, מהו )מתודולוגיה( של המחקר גישת מהי .4

 השראתה? את שואבת היא העבודה, ומניין
 העבודה? תוביל אליהן הטענות או המסקנות מהן .5
 לעבודה? הראשונית התשתית את מהווים ביבליוגרפים פריטים אילו .6
 ההצעה? הכנת לצורך נקראו טיםפרי אילו .7

 
 סמינריונית ב. עבודה

 מרכזית מחקר שאלת סביב הסמינריונית העבודה תיבנה המרצה ידי על ההצעה אישור לאחר
 לידי באה , בוהדיון הוא העבודה של החשוב שאלות(. החלק-תת מספר לכלול )שיכולה אחת

 סקירות להוסיף רצוי העבודה. לא עוסקת בהם החומרים לגבי עצמאית חשיבה ביטוי
 הספציפית המחקר לשאלת ישירות קשורות שאינן כלליות ביוגרפיות או תיאורטיות, היסטוריות

 המכסימלי מהאורך לחרוג מקרה, אין וממוקדת. בכל קצרה עבודה לכתוב העבודה. מומלץ של

 '(. מבוא, ביבליוגרפיה, וכו כפולים, כולל וברווחים 12 )בפונט מודפסים עמודים 30 של
 אחרים, לבין מחברים של מטקסטים מובאות בין ובולט קפדני באופן להבחין יש העבודה בגוף

 נלקחים והם וטענות, במידה רעיונות של למקור להפנות עצמו/ה, ויש הכותב/ת של טקסט
 מערך ע"י הטקסט את ללוות ישירה. יש בציטטה מובאים לא אלו אם אחרים, גם ממחברים

 במקור. המובאות מופיעות בהם עמודים מספרי מפורטות, כולל שוליים ותהער של עקבי אקדמי
 

 ג. רפראט
ביבליוגרפית.  רשימה עמודים, כולל 10 עד יותר. אורכה מצומצמת עבודה הינה רפראט עבודת

 טקסט לבקר היטב, או מוגדרת בבעיה לדון יותר, או רחב נושא של בלבד אחד בפן לעסוק עליה
 בלבד. אחד

 
  העבודות ד. הגשת

 ההתעדכנות העבודות, וחובת להגשת קשיחים זמנים לוחות על מקפידה הרוח למדעי הפקולטה
 ישירות עבודות להגיש כן, אין התלמידים. כמו על חלה העבודה להגשת האחרון המועד לגבי

 יירשם.   ההגשה שתאריך המכון, כדי של התלמידים מזכירות דרך רק למרצה, אלא
 

 . כאן המוצג הדגם לפי שער דף ללכלו התלמידים על
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