
 

 

1 

 27/5/2020 תאריך עדכון:

 

 שם ומספר הקורס:  

 ד"ר אמירה שיף  המרצה: שם

 סדנא סוג הקורס:

 ש"ש 1:  היקף שעות                    א':    סמסטר                 תשפ"א:     שנת לימודים

             אתר הקורס באינטרנט: 

 

 ות(: )מטרות על / מטרות ספציפי ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

הסדנא מיועדת לתלמידי מסלול כתיבת תזה ודוקטורט בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים 

 ומו"מ. מטרתה לסייע לסטודנטים לגבש הצעת מחקר באמצעות החשיפה לכלים הבסיסיים

 מחקר.   כתיבת הצעתהנדרשים ל

 באמצעות הרצאות פרונטליות והגשת מטלות.  הואאופן הלמידה בסדנא 

 

 ס: ב. תוכן הקור

 ת מחקר ומתודולוגיה ושאלנושא מחקר, . גיבוש 1
 
 . רכישת מיומנויות מחקר  2
 
 . מאפייני הקריאה האקדמית 3

 רכישת מיומנויות כתיבה אקדמית  .4

 מבנה עבודת מחקר   . 5

 . כללי ההפניה והרישום הביבליוגרפי 6

 ;נה לפסקאותתקניות משפטים ובהירותם; מבנה הפסקה וחלוקה נכו -. כללי כתיבה נכונה 7

 קישור בין פסקאות ויצירה של טיעונים רציפים ומובנים; כתיבה אינטגרטיבית והשוואתית

 הנחיה בתהליך מציאת נושא ומנחה לתזה   8.

 לכתיבת הצעת מחקר לתזה ולדוקטורט   דרישות הרלוונטיות והמעודכנותה. היכרות עם 9

המלווה של הקורס )שיפתח  יוגשו באמצעות האתרהבאות המטלות ג. תוכנית ההוראה: 

  '(.אמיד בתחילת סמסטר 
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המחקר המוצע וניסוח  נושא תיאור  המטלה תכלול את  30.11.2020   מועד הגשה: :1מטלה 

    ת מחקר. ושאל

 על מטלה זו יינתנו הערות ללא ציון. 

בספרה   1יחידה גם בספרם של וולפה ועמית ו 2-3כרקע לכתיבת המטלה יש לקרוא פרקים  

 מרום  )ראו ביבליוגרפיה(. -טשל ביי

הגשת התיקונים למסמך של תיאור המטלה תכלול   21.12.2020מועד הגשה:   :2מטלה 

   .שאלות מחקראו /ו יש לנסח גם השערות מחקר מטלה זוב  .המחקר

 מהציון הסופי.  20%שווי המטלה 

להצעת המחקר של  הגשת סקירת ספרות רלוונטית 18.1.2021 מועד הגשה:    :3מטלה 

  בספרם של וולפה ועמית.  6-7הסטודנט. כרקע לכתיבת המטלה יש לקרוא פרקים  

 מהציון הסופי.  30%שווי המטלה 

 הצעת מחקר ראשונית. טיוטת  הגשת   18.2.2021   מועד הגשה: :4מטלה 

 מהציון הסופי.  50%שווי המטלה 

   :דרישות קדם ד.

 בוגרי קורס שיטות מחקר 

 

 דרישות / מטלות:  /חובות  . ה

באמצעותן ילמד הסטודנט כיצד להתמודד עם תהליך כתיבת  .ארבע מטלותחובת הגשת 

 הצעת מחקר. 

בנוסף יתקיימו מספר תרגילי כיתה עליהם לא יינתן ציון. מטרתם לקדם את הבנת והטמעת 

 החומר הנלמד בכיתה.

. 

 :מרכיבי הציון הסופי. ו

 י.  מהציון הסופ  100%–המטלות  כלהגשת 

 הגשת כל המטלות היא תנאי הכרחי לסיום הקורס. 

  -אחת מהן )ואי עמידה בדרישה זו מחייבת ציון נכשל גם אם הממוצע המשוקלל גבוה מ

 יש לציין זאת.  –(  60
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 :ביבליוגרפיה ז.

.  הנחיות לכתיבת 2017 .התוכנית הבין תחומית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן.1

 אילן )מסמך פנימי(. -רמת גן: אוניברסיטת ברוקטורט ולעבודות המחקר. הצעות לתזה ולד

  שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו..   2013מרום, רות.  -בייט.2

 . מהדורה שניה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.1-3יחידות  

אביב: הוצאת  -. תליםלכתוב עבודת מחקר: כלים וכלל. 2004ועמית, עירית.   עידיתוולפה, .3

 אביב. -דיונון, אוניברסיטת תל

הערה: פרקים מהמקור של וולפה ועמית ילוו את הלמידה במהלך הסדנא בהתאם לנושאי 

 השעורים. 

 . תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. מילים המנסות לגעת. 2003שקדי, אשר. .4

 

 : שם הקורס באנגלית .ח

 
Reaserch Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


