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 מבוא

בקורסים   סמינריוניות  עבודות  שתי  להגיש  הסטודנטים  נדרשים  שני  לתואר  הלימודים  במהלך 

  .בהנחיית שני מרצים שוניםזאת הראשי, ושנלמדו במסלול 

עבודה סמינריונית צריכה להוכיח מיומנות מחקרית, חשיבה יוצרת וגישה ביקורתית כלפי מקורות  

 וספרות מחקרית.  

מבוא(.   קורסי  )להוציא  הראשי  שבמסלול  מהקורסים  אחד  בכל  סמינריונית  עבודה  לכתוב  ניתן 

 מטלת סיום קורס. הגשת עבודה סמינריונית היא במקום הגשת 

 

בהיקף   תהיה  המוצגות  ,  עמודים  40-30של  העבודה  וביבליוגרפיה  שוליים  הערות  לכלול  וחייבת 

 בשיטה מדעית מקובלת. ספרות המחקר תהיה בעברית ובלועזית.  

 

 ,שנה הראשונהאנו ממליצים להתחיל בתהליך כתיבת עבודה סמינריונית כבר בסמסטר ב של ה

 הקורס לכתיבה אקדמית. ולאחר שסיימתם את 

הראשון הקורס  בשלב  למרצה  לפנות  העבודה  עליכם  את  לכתוב  מעוניינים  אתם  בשיחה  שבו   .

לנושא  הראשונית   עקרוני  אישור  וקבלו  לכתוב  רוצים  הנכם  עליו  הנושא  את  המרצה  בפני  ציגו 

. יש להגיש  . בשלב זה עליכם למלא טופס שעליו יחתמו המרצה והיועצ/ת האקדמי שלכםהנחייהלו

  .(.1.א סעיף ,א פרקב  להלן ראו) האקדמית למזכירותטופס זה  

השני התקד  - בשלב  במתכאשר  להגיש  ,מחקרכםם  שאלת    עליכם  מפורטים  ובו  טופס  למנחה 

יש לצרף   ..(2.ב סעיף  ,ב פרקב להלן  ראו) מבנה העבודה ורשימה ביבליוגרפית התחלתית    ,חקרמה

זה   במזכירותעבודה  לטופס  בעת הגשתה  מן המרצים    .המוכנה  להגיש את הפרק  חלק  מבקשים 

בחון את  כך תוכלו גם אתם ל.  לבדיקה, כדי שיוכלו להתרשם מסגנון עבודתכםשל העבודה  הראשון  

 .והדרישות בתוך העבודה כולה לפני ההגשה הסופיתרמת הציפיות של המנחה וליישם את ההערות  

בקובץ   לשלוח  יש  הסופית  העבודה  בקשתולמרצה,    pdfאו    wordאת  עפ"י  אותה  להדפיס    . או 

 למזכירות האקדמית. לא תתקבל עבודה הכתובה בכתב יד.   לשלוח עותקיש במקביל  

 .( ב   נספח קרית )ראו להלן ב בדיקת העבודה תכלול היבטים שונים המרכיבים את כתיבתה של עבודה מח 

 

 

  :שימו לב

מסיום הקורס. הגשתה של עבודה סמינריונית    שנה וחצי יש להגיש את העבודה הסמינריונית עד  
התשלום על הגשה באיחור נעשה    באיחור כרוכה בתשלום. לבירור יש לפנות למזכירות האקדמית.

 הציון לא יועבר עד לטיפול בתשלום.בעת הגשת העבודה ו
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 פרק א: נושא העבודה

  . מיקוד הנושא 1א.

הסמינריונית   העבודה  עסקתם   חייב נושא  בהם  לחומרים  ומתאים למסלול   להיות קשור  בקורס, 
הראשי של לימודכם בשכטר. יש לקבוע אותו בתיאום ובהסכמה של מרצה הקורס שינחה אתכם  
ולהעבירו   המרצה  יחתום  עליו  עבודה  להדרכת  הסכמה  טופס  למלא  עליכם  מכן  לאחר  בעבודה. 

 .כאן לחצו הטופס להורדת . זכירות האקדמיתלמ

 קריטריונים מרכזיים:לושה לעבודה סמינריונית עונה בדרך כלל על ש הולםנושא 

 חדשנות: הכותב בוחן נושא מזוית מחקרית ייחודית. (1)
 .סוגייה או שאלה שעניינה אותו ויש בה עניין לקוראים נוספים ה /הציג ת/: הכותבעניין (2)
נתונים  של    ונגישותםמבחינת זמן הלימוד, היקף הכתיבה,    מתאים  הנושא:  אפשרות חקירה (3)

    רלוונטיים. ומחקרים

 . שם העבודה 2א.

. רצוי לבחור את  ומציגה בצורה מעניינת  שם העבודה מסכם בצורה הקצרה ביותר את תוכן העבודה
 שמה לאחר סיום העבודה.   

 . שאלת החקר 3א.

ה המחקרמשאלת  עבודת  בבסיס  ניצבת  על  .חקר  לענות  העבודה  מקורות  מטרת  ניתוח  מתוך  יה 
בנושא. שנכתבה  מחקר  ספרות  הסוגיה    וקריאת  בבדיקת  שלבים  הם  בעבודה  שיופיעו  הפרקים 

 ובפתרון התשובה. 

 :במסלולי הלימוד השונים דוגמאות לשאלות חקר

ובירור :  מקרא ❖ דיאכרונית/סינכרונית  גישה  לפי  יחידה טקסטואלית במקרא  ניתוח של 
שה נוספים  , כגון: משמעות סיפור הקדשת שמואל לנבואה על רקע סיפורי הקדמשמעותה

במקרא; ניתוח חלום יעקב בבית אל )בראשית כח( בהשוואה לחלומות התגלות במקרא;  
  דיון בשאלה מרכזית העולה מטקסט מקראי מסוים כגון: ניתוח מזמור מסוים בתהלים;  

יג  בבמדבר  של המרגלים  והעונש  בבל/ החטא  מגדל  בוני  של  והעונש  יד, התפיסה  -החטא 
התיאולוגית של סיפור מכות מצרים, תפיסת ההשגחה האלוהית בסיפור אהוד בן גרא; יחס  

כגון: חוקי    דיון בנושא מקראי על רקע זיקתו למזרח הקדום,המספר לדמותו של אליהו;   
: דיון באנלוגיות מקראיות כגון ים דומים במזרח הקדום;  העבד במקרא לאור זיקתו לחוק

נבואת ירמיהו נגד אדום וזיקתה לנבואת עובדיה, פרשת צרעת נעמן והאנלוגיות בינה לבין  
במקרא;   נוספים  צרעת  וסיפורי  הצרעת  רוחבחוקי  בנושאי  המקדש   דיון  תפקיד  כגון: 

יא מסוים; סיפורי עקרות  בנבואות זכריה; היחס לשיתוף נכרים בעבודת המקדש אצל נב
מסוימת;   מקראית  דמות  ניתוח  במקרא;  חכמות  נשים  מסוימת במקרא;  תופעה  ניתוח 

 , כגון: השימוש באקרוסטיכון באיכה ובתהלים.  במקרא

o בעבודה  : הערה חשובה הנקוטה  המחקר  שיטת  את  לציין  ,  סינכרונית  –חשוב 
   דיאכרונית או משלבת. 

כיצד מצטייר  דיון בדמות מקראית או במערכת יחסים בין דמויות, כגון:   :מדרש ואגדה ❖
רבה? בבראשית  המדרשים  לאור  והגר  שרה  בין  או   הקשר  רצופה  דרשנית  יחידה  ניתוח 

מה משמעות האור הבראשיתי שנברא ביום הראשון בעיני  פרשה מסוימת במדרש, כגון:  
ריכה בויקרא רבה פרשה כ?  חז"ל במדרש בראשית רבה פרשה ב? האם קיימת מלאכת ע

ניתוח סיפורי מעשי חכמים סביב דמות של חכם או סביב נושא, השוואה בין סיפור ארץ 
מה היתה ראשיתו של רבי עקיבא על פי סיפורי  כגון:  ,  ישראלי למקבילתו בתלמוד הבבלי

מעשי החכמים, מה ההבדלים בין התיאורים ומה מטרתם? מהם המתחים בין רב לתלמידו  

 עולה מסיפורי מעשי חכמים בתלמוד הבבלי?  כפי ש

https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.doc
https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.doc
https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.doc
https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.doc
https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.doc
https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.doc
https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.doc
https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.doc
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מצוות צדקה: בין אדם לחבירו או בין אדם למקום? מגמות שונות והשלכותיהן    :תלמוד ❖
ילו סגולות מייחס המדרש לבארה של מרים, ; איב- בסוגיה בתלמוד הבבלי בבא בתרא י

עולם הלימוד    ומדוע? מה ניתן ללמוד מן הגירסאות השונות לסיפור תחילתו של ר' עקיבא על 
 בא"י ובבבל? 

השפעות נוצריות בבתי הכנסת העתיקים: אדריכלות, אמנות,  :  בעת העתיקה :לימודי א"י ❖
יחסה של החברה היהודית למבני הבידור הרומיים ולבתי המרחץ בארץ ישראל ;  ליטורגיה

העתיקה החדשהבע  .בעת  בתקופה  :  ת  בירושלים  היהודי  הרובע  של  מקומו  לשאלת 
המאוחרת הימים    ;המוסלמית  ששת  מלחמת  לאחר  המערבי  יהדות    –הכותל  בין 

השנים    ;לישראליות בין  ציון  הר  של  ונוצרי   1967-1948מעמדו  יהודי  קדוש  הר ;  כמקום 
די  תהליך שיקומו של הרובע היהו;  1967-1949הרצל ופיתוחו כאתר הנצחה וזיכרון לאומי  

 . לאחר מלחמת ששת הימים

העתיקה :אמנות יהודית ❖ עתיקים:   :בעת  כנסת  בתי  של  בפסיפסים  מקראיים  נושאים 
חזותית כוכבא: ;  פרשנות  בר  ומרד  השני  הבית  בימי  יהודיים  מטבעות  גבי  על  סמלים 

דמותו של אברהם בעקדת יצחק באמנות  :  בתקופה המודרנית.  משמעות פוליטית ודתית
דמות האישה בציוריהם של אמנים  ;  מוטיב התפילין באמנות יהודית עכשווית;  הישראלית

 יצירתן של אמניות יהודיות עכשוויות.  המפגש עם הטקסט ב ; 19 -יהודים במאה ה

והשירים  :מוסיקה ❖ הישנים  המזרחיים  השירים  רפרטואר  בין  וההבדלים  הזיקות  מהן 
המזרחיים החדשים העכשוויים לאורך ציר הזמן. כיצד הבדלים וזיקות אילו השפיעו על  

הציבורית וכיצד התפתחות ריקודי העם במקביל לתקופה בה חדר הזמר המזרחי לתודעה  
מה המאפיינים המוסיקליים של המוסיקה המקהלתית  ;  הם באים לידי ביטוי בהרקדות?

ה המאה  מן  באנגליה  הכנסת  בבתי  הושפעו    19שהתפתחה  מידה  באיזו  אנו?  לימינו  ועד 
מאפיינים אילו מן הרפורמה המתונה במערב אירופה ובאיזו מידה הם ייחודיים לאנגליה?  

 רות של הרפרטואר המוסיקלי? מי היו דמויות המפתח בתהליך זה?מה היה תהליך האוצ
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 ביבליוגרפיה פרק ב: 

 . מקורות ומחקרים  1ב.

של   ראשוני  גיבוש  החקרלאחר  עליכם,  שאלת  העבודה,  כתיבת  ומאמרים    ולפני  מקורות  לחפש 
 .  העבודה שלכם  העוסקים בנושאמתאימים  

ם, כתבי הוגים ופילוסופים, יצירת  י מדרשי טקסטים  ,  יים מקרא פרקים  )   מקורות העבודה עוסקת בניתוח  
ומחבריהם  שעסקו במקורות אלו  )מאמרים וספרים(  שונים    מחקרים ( ומתבססת על  מה אומנות וכדו 

   : ברור מושגים והגדרות, רקע היסטורי, ועוד.  לדוגמה בהיבטים שונים הקשורים בהם.  באופן ישיר, ו/או  

.  על מחקרים קודמים היא בסיסו של המחקר באשר הואהישענות בהקשר זה חשוב מאד לדעת, ש
שאלת  כתיבת העבודה אמורה לשקף  היכרות עם מחקרים מרכזיים בתחום, ועל בסיסם להעמיק ב

יש להקפיד ולציין בפירוט רב ככל  לצד זאת, שונות. מחקריות , או להשוות בין גישות תממוקדחקר 

    .שניתן בעבודתכם את שמות החוקרים והתובנות שנלקחו מהם

בהם עוסקת העבודה צריכים להיות מתוחמים וממוקדים, בהתאם המקורות    –   מקורות ❖
  - ( תיחום בעל רציונאל  1לנושא העבודה ולהיקפה. בבחירות המקורות חשוב לשים לב ל: )

( אלו  מקורות  דווקא  נבחרו  מקורות  :  לדוגמהמדוע  מסוימתאוסף  יצירה  מכנה  מתוך   ,
  -( גיוון המקורות  2(; )מהכדותקופת זמן מוגדרת ו  משותף תוכני, עיסוק בבעיה משותפת,

 מבחינת התוכן, הסגנון, המיומנות הנדרשת בניתוח, או התמה העולה מהם. 

עבודה צריכה להתבסס על המחקרים המרכזיים והחשובים שנכתבו בספרות  ה   -  םמחקרי ❖
יש   אליהם.  ולהתייחס  הנדונה  הנושא/היצירה/המקורות/הסוגייה  סביב  המחקרית 

מכיוון  מחקרים )ספרים או מאמרים( הקשורים לנושא העבודה.    15-10להשתמש לפחות ב  
מחקרים המופיעים ברשימה  שהעבודה קשורה בקורס אותו למדתם, ניתן להישען גם על ה

ולה הקורס,  של  נוספים  רחיב  הביבליוגרפית  בלמחקרים  מחקרים  למצוא  הערות  )ניתן 

ולא הצלחתם למצוא די חומר ביבליוגרפי,  במידה  .  המאמרים שאתם קוראים(  השוליים של
 נושא אחר. עליכם לחפששנושא העבודה אינו מתאים, ו ייתכן 

   חשובות הערות. 2ב.

ציפיות   • תיאום  לערוך  שלכם  חשוב  המנחה  בעבודה  עם  שידונו  המקורות  למספר  בנוגע 
 עליהם תשענו.  שוהמחקרים 

מחקרית;  בידיכם לבחון אם אכן הנושא שבחרתם מתאים לכתיבה    תסייע קריאת החומרים   •
 במה כדאי להתמקד וכיצד לבנות את העבודה ואת פרקיה.   לגביו;   ספרות מחקרית   האם קיימת  

, ואין בכך כל  ומבנה העבודה   שאלת המחקר   ו העבודה ישתנ המחקר וכתיבת  ייתכן כי במהלך   •
גוף העבודה, ורק בסוף התהליך לכתוב את המבוא והסיכום.    בכתיבת עדיף להתחיל  לכן  פסול.  

 .   נהירה לכם ולקוראים כדי שתהיה    , חקר מ ת ה לנסח מחדש את שאל   במקרה כזה יהיה עליכם 

נעשה באמצעות קטלוגים מקוונים ומנועי חיפוש כמו: אתר    – חיפוש מאמרים מחקריים   •
. כמו כן ניתן  הספריה הלאומית, רמב"י, קטלוג ספריית חיפה, מכון סאלד, גוגל וגוגל סקולר

ב "כותר"לחפש  אתר  )כמו  ספרים  קיימים  בהם  המאמHebrewbooks  אתרים  או  רים  (, 
)כמו אתר   ומצוות  JSTOR)המלאים  לקבל ממרכז הכתיבה  תוכלו  בחיפוש  פרטני  סיוע   .
 (. סיוע ועזרים –נספח ג  הספריה )ראו להלן ב

המתאר את תהליך המחקר  למלא טופס  בכתיבת העבודה עליכם    כדי להמשיך ולהתקדם •
כולל   הטופס  התקדמותו.  לנ ואת  תו סידרישה  המחקר,  שאלת  של ואיח  הכללי  המבנה  ר 

ה  ת הצגוהעבודה   בעבודהמקורות  רשימת  שיכללו  של  והמחקרים  לאישורו  יימסר  הדף   .
 . טופס זה יצורף לעבודה בעת הגשת העבודה הסמינריונית למזכירות.  נחההמ

 .כאן לחצו הטופס  להורדת 

https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94.doc
https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94.doc
https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94.doc
https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94.doc
https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94.doc
https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94.doc
https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94.doc
https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94.doc
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 פרק ג: היקף ומבנה העבודה

 . היקף 1ג.

בין   נע  סמינריונית  לעבודה  המקובל  תוכן  כולל  )לא   עמודים  30-40ההיקף  שער,  עניינים,  עמוד 
   .(נספחים כגון תמונות ומפותו ביבליוגרפיה, 

 . חלקי העבודה  2ג.

  שער( 1)

)עבודה   העבודה  סוג  העבודה,  שם  זהות,  תעודת  ומספר  הסטודנט/ית  שם  יופיעו:  בשער 
)ראו דוגמא להלן  סמינריונית( שם הקורס בו מוגשת העבודה והשנה שבה ניתן, שם המרצה  

 ( ה בפרק

 תוכן העניינים  ( 2)

)ראו    תוכן העניינים מפרט את חלקי העבודה ומציין באיזה מספר עמוד מתחיל כל חלק 
 ( ה בפרקדוגמא להלן 

   מבוא (3)

המבוא מציג את שאלת המחקר    כתיבת העבודה.תהליך    בסוף רק  מומלץ לכתוב את המבוא  
מהבסיס   להתחיל  צורך  )אין  הנדון  לנושא  מקדים  רקע  מציג  הוא  העבודה.  נושא  את  או 

נדרש באופן ישיר לנושא העבודה(, הבעיות המצויות בו, ממה שאלא רק  ,  המקובל והמוכר
וכדומה. לאחר מכן, מוצגת הסוגיה הנחקרת, שאלת החקר  האתגרים שבו, החשיבות שלו  

בפועל, כלומר, מה  והדרך בה תתמודדו עם השאלה  בעבודה  שהינכם הולכים לעסוק בה 
לעורר עניין  שימו לב שבמבוא עליכם    , באלו מקורות וכלים תשתמשו.תהיינה דרכי המחקר

ה ומדוע בחרתם במבנה  המחקר ולא להציע פתרונות. לאחר מכן יוסבר מבנה העבוד  שאלתב
 מה יידון בעבודה ומה לא.   –זה, וכן יוגדרו תחומי המחקר שלכם וגבולותיו 

 גוף העבודה (4)

גוף העבודה הוא החלק העיקרי של העבודה ותופס את החלק המרכזי שלה, ובו אתם דנים       
בנושא אותו הצגתם במבוא. פרקי העבודה הינם השלבים השונים בפתרון השאלה אותה  

בתם במרכז העבודה שלכם, או היבטים שונים של הדיון שלכם בנושא. בסיומו של כל הצ
בהתאם  הנבדק  לנושא  ביחס  מסקנותיכם  את  ולהציג  בקיצור  לסכמו  רצוי  בעבודה  פרק 
לשלב הנוכחי. כדאי גם ליצור משפטי מעבר המסייעים לקוראים להבין את המעבר מפרק  

דע את  להציג  עליכם  הדיון  במסגרת  תוך  לפרק.  השונים  הנושאים  לגבי  המנומקת  תכם 
ראו פירוט על חלק זה להלן בפרק  )התייחסות למחקרים המדעיים הרלוונטיים והערכתם.  

 ( המחקר ובספרות במקורות דיון. 2.דד, סעיף 

  סיכום (5)

לא שהסיכום מכיל את המסקנות באשר לשאלת המחקר שהצבתם בראש העבודה. רצוי     
  הצגת:  לדוגמהעל כל שלבי העבודה, אלא לתת לכך ערך מוסף,   בחזרה להלאות את הקורא  

לכדי תמונה אחת, או השוואה בין חלקים או היבטים  ומיזוגן  המסקנות העולות מן העבודה  
שונים שעלו בעבודה. אפשר להציע בסופו של הסיכום כיוונים אפשריים להמשך המחקר  
אפשר  במפורש(.  זאת  )ולציין  עבודותיכם  לתחומי  מחוץ  שתשובותיהן  שאלות  ולהעלות 
גם התייחסות אישית לגבי תהליך כתיבת העבודה, או מסקנות אישיות   להוסיף בסיכום 

תכם האישית לבין המסקנות האקדמיות העולות  מתהליך המחקר, זאת מבלי לבלבל בין דע
 מן המחקר.
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  רשימה ביבליוגרפית (6)

על תיערך  כל - הרשימה  את  לכלול  צריכה  הרשימה  א.  בנספח  להלן  שיפורטו  הכללים  פי 
השוליים  בהערות  ושהופיעו  בעבודה  אתכם  ששימשו  הביבליוגרפיים  לציין   .הפריטים  אין 

העבודה.   בגוף  נזכרו  ושלא  קראתם  שלא  בין    רצוי ספרים  מחקרים.   מקורות לחלק  לבין 
מקורות ציינו את המהדורות בהם השתמשתם בניתוח המקורות )ראו עוד על כך רשימת הב 
 .( א  נספח ב 

פנו בקצרה  המומלץ להשתמש בשיטת הקיצורים: בהערות השוליים    -  שוליים  הערות •
לספרים ולמאמרים, כפי שיוצע בנספח א להלן, בכדי לא ליצור עומס שאינו נצרך. אם 
בחרתם להשתמש בקיצורים בגוף העבודה, יש להשתמש במפתח קיצורים ביבליוגרפי,  
שישמש גם כרשימה ביבליוגרפית. במקרה כזה, הרשימה תסודר לפי סדר הא"ב של 

 ולועזית יחדיו.  הקיצורים )שמות המחברים(; עברית 

    נספחים (7)

כאן ניתן לכלול חומרי עזר שאתם מפנים אליהם במהלך העבודה כגון: תמונות, טבלאות,  
מגוף העבודה  יש להפנות  תרשימים, מפות, או דיון שקשור בצורה עקיפה לנושא העבודה.  

כדאי לא  ובו צילום של ארון הקודש מבית הכנסת הקדום(.    7לנספחים )לדוגמה. ראו נספח  
לא שמוטב    ,אם החומר חשוב, אולי מקומו בגוף העבודה. אם איננו חשוב  .להרבות בנספחים

 במקרה שיש צורך לצרף נספחים בעבודה, הם יובאו לפני הרשימה הביבליוגרפית. להביאו.
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 פרק ד: סגנון כתיבה אקדמי 
 

 הגהה עריכת. סגנון כתיבה ו1ד.

יש לשמור על אחידות    .ענייני, אובייקטיבי, מדויק, בהיר ובעברית תקינהסגנון הכתיבה צריך להיות  
בגוף ראשון "לדעתי" או    –, האופן בו הינכם מתייחסים לעצמכם  לדוגמההסגנון לאורך כל העבודה,  

 בגוף שני "לדעתנו".    

זו לזו באופן    צריכות להתחברפסקאות  הבאופן שוטף ומהנה,  כתוב    ,תוכן העבודה אמור להיות קריא
מרמת המשפטים בתוך    –. הרציפות והאינטגרטיביות אמורים להישמר בכל רמות העבודה  הגיוני

הפסקה, הפסקאות המרכיבות את הפרק, בחיבור שבין פרק לפרק, ובשילוב של הדיון עם הציטוטים  
 וכדומה.ומסקנות המחקר המובאים ממאמרים מחקריים  

לפני הגשת העבודה. מומלץ לתת לאדם אחר לקרוא את העבודה, כדי לבדוק   הגהה יסודיתיש לערוך  
 הניסוחים מובנים ושאין טעויות הקלדה וכדומה. ש

 
 . דיון במקורות ובמחקרים2ד.

סביב   שנכתבה  המרכזית  המחקרית  ובספרות  במקורות  ודנה  מתייחסת  מתבססת,  העבודה 
באופן המעיד    המקורות ניתוחעיקר העבודה היא ב .(ב פרק)ראו לעיל בהנדון  המקורות ו/או הנושא 

על הבנה אישית תוך כדי ניסוח במילים שלכם )שמרו על הפרדה ברורה בין ציטוטים מן המקורות  
 או מספרות המחקר לבין הניסוחים שלכם(. 

: ניתוח מקראי,  לדוגמהאם במרכז העבודה עומד ניתוח מקורות ) :אופן השימוש במקורות (1)
את   ולהוכיח  המקור  מתוך  לצטט  יש  היסטוריות(,  תעודות  ניתוח  חז"ל,  מקורות  ניתוח 

 קביעותיכם בצורה מנומקת.  

, סדר  סדר כרונולוגי  -   לדוגמהיש להקפיד על סדר לוגי ראוי בהבאת המקורות וניתוחם )
ור שמובא  (. חשוב לשמור על ההקשר ההיסטורי של כל מק נושאי, או מכנה משותף אחר

כדאי לציין בצורה  ולא להביאם בערבוביה.  מי קדם למי, מי הכיר את דברי קודמו,  בעבודה,  
 את התיארוך של המקורות או של המחברים.  ברורה

: במהלך העבודה עליכם להתבסס על מחקרים שנכתבו בנושא. כל אופן השימוש במחקרים (2)
הראות שאתם מצויים במחקר  מחקר הוא נדבך אחד על גבי מחקרים שקדמו לו. עליכם ל

, וגם להסתייע בו בכתיבת העבודה. כך תוכלו לבסס את האמירות  הנחקר  שנכתב בנושא
 חומרים שכבר נכתבו.  מחקרים ו שלכם על 

יש להציג את עמדת החוקר ולהפנות למאמר או לספר באמצעות הערת שוליים. ניתן להזכיר  
ולצטט קטע קצר בתוך מרכאות מ    את שם החוקר במפורש  יותר  שורות(.   5  -  4)אך לא 

לרוב   גוף העבודה שלכם.  לבין  בין הציטוט  בולטת  יש להבחין בצורה  ציטוט  במקרה של 
 :הדבר נעשה על ידי פסקה חדשה והזחה

"...מטבע הדברים , יריעה היסטורית רחבה אינה מתמקדת באירוע היסטורי מרכזי  
בו   הקשורים  השונים  ההיבטים  על   , י  -אחד  פרשת  הנדודים  כמו  מצרים,  ציאת 

הארץ   כיבוש  או  הרצף    -במדבר  השתלשלות  של  החוקיות  את  בוחנת  היא  אלא 
  1ההיסטורי רב האירועים ומנסה להבין ולנמק את מהלכו."

 
 .26' עמ"ב, תשנירושלים , ספר שופטים: אמנות העריכה, תיאירה אמי 1
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החוקרים  מבין  אם אתם מביאים את דבריהם של כמה חוקרים, עמתו אותם אלו מול אלו. ציינו מי  

בעלי אותה עמדה, ומי הם החולקים ובמה עמדתם שונה. כתבו איזו עמדה משכנעת אתכם,  הם  
 ושלבו את דעתכם האישית בנוגע לנושא הנדון. 

מעלים  שאתם  . הטיעונים  עיקר לטפל, ולהבחין בין  העיקרבמהלך הדיון הינכם נדרשים להבליט את  
של   הגיוני  ניתוח  על  הסתמכות  תוך  משכנע,  באופן  ומוצגים  הגיוניים  להיות  נדרשים  בעבודה 
ולהקפיד   סיסמאות,  מהפרחת  להיזהר  יש  המחקר.  בספרות  מבוססות  דעות  על  או  הטקסטים 

 ופן מבוסס מתוך המקורות והמחקרים שהבאתם. שהטיעון יעלה בא

נטען   א׳  גישה  )״לפי  ביניהם  ההבדלים  את  ולנתח  החוקרים  בעמדות/גישות  לדון  להקפיד  חשוב 
ש...אך מנגד הוצע ש...״( ולא לצטט או להפנות אליהם בצורה של ״רשימה״ )״חוקר א׳ אומר כך  

 וחוקר ב׳ אומר כך״(.  

 בססים.תמאתם  וקור עלי מ היש להימנע מקביעות ללא ציון 

לב גניבה  :  שימו  נחשב  הפנייה  ללא  כלשהו  ממקור  לועדת  מחקריתציטוט  העמדה  לגרור  ויכול   ,
 משמעת.

 
 . הערות שוליים 3ד.

תפקידן של הערות השוליים להסב את תשומת לב הקורא לעניינים הנוגעים לנושא הנדון, אך אינם  
כוללות   ההערות  הדברים.  של  העמודים  מעיקרם  למספרי  ציון  )עם  מחקר  לספרות  הפניות 

מקשרות הפניות  או  cross references) )  המדויקים(,  עצמה,  העבודה  מקום  הפניות  בתוך  למראי 
העבודה בגוף  אליהם  התייחסתם  שלא  כוללותנוספים  השוליים  הערות  כן  כמו  משנה    .  דיוני 

 שנקשרים באופן עקיף לדברים שכתבתם בגוף העבודה.  

אין להעמיס    .יש להעריך האם הערה שכתבתם מקומה אכן בשוליים, או שיש לה חלק חשוב בעבודה

סימן לכתיבה   נחוצים לסוגיה אותה אתם חוקרים. הערות שוליים אינן  ודיונים שאינם  בהפניות 
 גורע".   –ינת "כל המוסיף מדעית, וכשהן אינן נחוצות הן בבח 
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 פרק ה: מראה וצורה
 

בגופן   להיכתב  צריכה  גופן  Davidהעבודה  גודל  של  12,  רווח  וחצי  ,  הערות  שורה  השורות.  בין 
 . רווח של שורה וחצי.  11שוליים: גופן דויד גודל 

פרק,  - כותרות ראשיות של הפרקים, כותרות של תתי  -  עיצוב אחיד לכל אורך העבודהיש לשמור על  

מספור העמודים יוצג במקום קבוע, לאחר תוכן העניינים )בעמוד השער ובעמוד תוכן  סעיפים וכדו'.  

 העניינים לא מופיע מספר עמוד, על אף שהם נספרים( 

 

  תוכן עניינים                                                                  שער העבודה וכותרת

 

 תוכן העניינים

 

   4-3........................ ..מבוא.................................     

     12-5............................. פרק א: שם הפרק...........   

 פרק ב: שם הפרק     

                         14-13.......................... ... שם הסעיף….....1ב.         

   16-15............. ..שם הסעיף........................2ב.         

        20-17פרק ג: שם הפרק.......................................    

   22-21פרק ד: שם הפרק.......... ............................    

       23סיכום מסקנות...............................................    

 )נספחים................................................. .......??(     

 25-24ביבליוגרפיה...............................................   

  

                    

                  
                                

  
  
  
  

 שם העבודה 
  
  
  

 עבודה סמינריונית  
 מוגשת לד"ר )שם המרצה(

 במסגרת הקורס )שם הקורס( 
     שניתן בשנת )שנה אקדמית(

     
  

  
 שם הסטודנט/ית 

 מספר תעודת זהות 
 תאריך ההגשה 

  

 

 

  

 הגשה

  העבודה למרצה עם עותק למזכירות האקדמית. כך יהיה מעקב מסודר אחרי ההגשה חשוב להגיש את  
 מרצים מבקשים להגיש את העבודה מודפסת.  חלק מן ה. שלכם

עבודות המוגשות באיחור גוררות קנס. יש לטפל בתשלום בעת הגשת העבודה, והתשלום מהווה תנאי  

 לבדיקתה. 

 



12 
 

 (Footnotesהרישום הביבליוגרפי והערות השוליים )נספח א:  כללי  

 

פי כללים ברורים ומקובלים, ויש לשים לב לכל תו ותג בהן, -הרישום הביבליוגרפי צריך להיעשות על 

הנהוגה במדעי   MLAכולל סימני הפיסוק. הכללים המתוארים להלן מבוססים על השיטה המכונה  

על  הרוח.   לשמור  הביבליוגרפי,  בכתיבה    עקביות חשוב  הפריט  של  הפנימי  הסדר  הביבליוגרפית: 

 קיצורי הספרים, ציון גרשיים, ציון המילה 'עמודים' וכיוצא בהם, כפי שיוצג להלן. 

: ספר, מאמר מתוך כתב עת, מאמר מתוך ספר  סוג הפריטפי  -אופן הרישום של כל פריט ייעשה על

 .  מה, עבודת דוקטור, אתר אינטרנט וכדוהמכיל קובץ מאמרים

בסוף   המופיעה  הביבליוגרפית  ברשימה  הרישום  לבין  השוליים  בהערות  הכתיבה  בין  אבחנה  יש 

 העבודה.  

בהערות    .לכל פריט ניתן שם מקוצר ברשימה הביבליוגרפית  :שיטת הקיצוריםבמומלץ להשתמש  
 בהמשך העמוד(  אהעמוד )ראו דוגמ  פרהשוליים מציינים רק את שם הקיצור של הפריט ומס 

משפחהשם   ❖ ושם  המשפחה    –   פרטי  שם  את  לציין  יש  ביבליוגרפית  השם   לפניברשימה 
זאת  הפרטי לעומת  הביבליוגרפית  .  ברשימה  קיצורים  וברשימת  השוליים  יש    –בהערות 

 לציין קודם את השם הפרטי ולאחר מכן את שם המשפחה.

למספרים ❖ מימין  יהיו  בעברית  דהיינו:  הכתב,  כיוון  לפי  סדרם  על  לשמור  יש  שמאל,  : 
 . 78-58: עמ'  לדוגמה

גדולות ❖ )אותיות  גדולה  אות  באנגלית תבוא  חיבורים  של  בראש  lettercapital: בשמות   )
שמות עצם, פעלים, שמות תואר ותוארי הפועל. בראש מילות יידוע, מילות חיבור ומילות  

  יחס לא תבוא אות גדולה.
 

 

 א. רשימה ביבליוגרפית 

 סדר הרשימה . 1.א

בהם    המקורות לבין ספרות המחקר. תחילה יש להציג את רשימת המקורות להפריד ביןראשית יש  
רשימת  תופיע  לאחר מכן    ., עם ציון מפורט של המהדורות ושנת הוצאתםעשיתם שימוש בעבודה

 עבודה. אליהם הפניתם בהערות השוליים בתוך הספרים ומאמרים  :ספרות המחקר

 : מקורות (1)
 של שם החיבור ולא שם המהדיר  'ב-'מסודרת לפי א שימו לב שרשימה זו 

 .1896אגדת שיר השירים, מהדורת שניאור זלמן שכטר, קיימברידג' 

 .1899איכה רבה, מהדורת שלמה בובר, וילנה 
 .יוסף תבורי וארנון עצמון, ירושלים תשע"המהדורת אסתר רבה, 

 .תרי"ז; חדר שישי, וינה תרל"חבית המדרש, עורך: אהרן ילינק, חדר רביעי, וינה 
  .ג, ירושלים תשכ"ה-בראשית רבה, מהדורת יהודה תיאודור וחנוך אלבק, א

 ויקרא רבה, מהדורת מרדכי מרגליות, ניו יורק וירושלים תשנ"ג. 
 

   .בלועזיתואחר כך בעברית  יש להביא תחילה את שמות הפריטים  :מחקרים (2)
 

 שיטת הקיצורים 
של הקיצורים    'ב-'יהיה סדר הביבליוגרפיה לפי סדר הא  ,הקיצוריםאם נקטתם את שיטת  

 : לדוגמהבעברית ולאחר כל קיצור יופיע הפריט במלואו בעברית או בלועזית, 



13 
 

 .אביגד, מצבות קדומים בנחל קדרון, ירושלים תשי"דנחמן   אביגד, מצבות קדומים

 Yigael Yadin, “Masada and the Limes”, IEJ, 17 ידין, מצדה 
(1967), pp. 43-45 

 
לפי   הרשימה  סדר  את  לערוך  אלפביתייש  המחברים;    סדר  של  המשפחה  שמות  של  של  בעמודה 

   .שם המשפחהמכן לאחר המלא והשם הפרטי תחילה את   –הרישום המלא 

 פי סוג הפריט -על -כללי הרישום : מחקרים. 2.א

  ספר ❖

בגופן  )באנגלית שם הספר  שם הספרים, /המחברפרטי ושם משפחה של שם 

 : לדוגמה . )אין לציין מספרי עמודים(., מקום ההוצאה ושנת הפרסום(מוטה

 , ירושלים תשנ"ב. כוכבא עוצמתו והיקפו-מרד ברמנחם, מור, 

Herman, Geoffrey, A Prince Without a Kingdom : The Exilarch in the 
Sasanian Era, Tubingen 2012. 

של  :  לב  שימו את  ספרברישום  לציין  אין  הביבליוגרפית  מספרי    ברשימה 
הסתמכתם.  העמודים לעמודים  יש    עליהם  בהערות  רק    מדויקיםה להפנות 

 . השוליים

     מתוך כתב עת מאמר ❖
,  (כפולות מרכאות )בתוך , "שם המאמר" ים/של המחבר פרטישם , משפחהשם 

(,  בתוך סוגריים – , מספר הכרך )שנת הפרסום)באנגלית בהטייה( העת-שם כתב
 :  לדוגמה.  של המאמר כולו מספרי העמודים

, עמ' (תשי"ב)כז  ,  ציון"היסודות ההיסטוריים של ההלכה",  צחק,  יבער,  
119-117 . 

Yadin, Yigael, “Masada and the Limes”, IEJ, 17 (1967), pp. 43-45. 

מאמר  :  לב  שימו של  הביבליוגרפית  ברישום  מספרי  ברשימה  את  להביא  יש 
.  עליהם הסתמכתם בעבודההעמודים של כל המאמר, ולא רק את מספרי העמודים  

ים הספציפיים מתוך  העמוד  יאת מספררק  ציין  לבהערות השוליים יש  לעומת זאת,  
  המאמר המאששים את דבריכם. 

  

 - מאמר הכלול בספר ❖
בדומה למאמר מתוך כתב עת, שם משפחה, שם פרטי, "שם המאמר", לאחר מכן  

אות ראשונה,   –תופיע המילה בתוך: שם הספר, עורך/כים של הספר )שם פרטי 
 ושם משפחה כמו בדוגמאות להלן(: 

לספה"נ",   117-115"בחינות של מרד היהודים בשנים   אלכסנדר,פוקס, 
רוקח, ירושלים   'ד עורך: ,טריאנוסמרידות היהודים בימי בתוך: 

 .204-203תשל"ח, עמ' 

Simon, Uriel, “Biblical Abraham: The Blessing of Contrasts", in: 

Streams into the Sea; Studies in Jewish Culture and Its Context, 
Dedicated to Felix Posen, eds.: Rachel Livneh-Freudenthal and 

Elchanan Reiner. Tel Aviv, 2001, pp. 121-127. 
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  מאמר הכלול בספר של אותו חוקר עצמו ❖

"מרד החשמונאים ומקומו בתולדות החברה והדת  נחם,  משטרן, 
ירושלים    מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני,היהודית", 

 . 161-151תשנ"א, עמ'  

יתחיל הפריט השני במילה "הנ"ל", או שיושאר   ,שני חיבורים של אותו מחברכאשר יש  
משתמשים  כאשר  אולם  המחבר.  של  שמו  תחת  והלאה  השני  מהפרסום  ריק  מקום 

. יש לסדר את הפריטים לפי  בשיטת הקיצורים, יש ליצור קיצור לכל אחד מהפרסומים
 : לדוגמה. של הפרסום הסדר הכרונולוגי

פרידמן,  
 הרפתקאות  

 רב כהנא 

Shamma Friedman, “The Further Adventures of 
Rav Kahana: Between Babylonia and Palestine", 
The Talmud Yerushalmi and Graeco-Roman 
Culture III (2002),  pp. 247-271. 

פרידמן,  
תוספתא  
 עתיקתא 

יהודה,   פסח שמא  מסכת  עתיקתא,  תוספתא  פרידמן, 
 . תשס"ג ראשון, רמת גן

    מאמר מתוך קובץ מאמרים  ❖
כים. תחילה את השם הפרטי בקיצור, ואח"כ שם  / ות העורך/ יש לציין את שם

   : לדוגמה.  המשפחה

אל - "אלנגה,  אפרתי,   במזרח  -ַנהַדה  נשים  תנועות  הופעת  ִנַסאִאַיה: 

נשים ומגדר במזרח התיכון במאה  התיכון וביטוייה בעיראק", בתוך:  
 . 52-27, עמ' 2009, עורכות: ר' רודד ונ' אפרתי, ירושלים העשרים

Kalmin, Richard L., “The Function and Dating of the Stam and 
Writing of History", in: Melechet Mahshevet; Studies in the 
Redaction and Development of Talmudic Literature (eds. A. 
Amit, A. Shemesh), Ramat Gan, 2011, pp. 31-50. 

  עבודת מ.א. או דוקטורט ❖

תרגום הפשיטתא לתורה: בזיקתו למקורות הפרשנות  ישעיהו,  מאורי,  
 . , ירושלים תשל"ודוקטורעבודת , היהודית

  ערך מאנציקלופדיה / מילון ❖

כים, שם ספר היעץ, מהדורה, מספר כרך, מקום הוצאה: שנת הוצאה.  /שם עורך
מספרי   ואת  מאמר  לשם  בדומה  אותו  לציין  יש  מסוים,  בערך  שימוש  נעשה  אם 

, אם נעשה שימוש רב בספר, יש  הראשונה(  א)כמו בדוגמ  העמודים בהם הוא מופיע 
 : ה(י)כמו בדוגמא השני  לציין רק את שם הספר

תשמ"א,    לב, ירושלים  ך, כרהאנציקלופדיה העבריתגלנץ, י', "תודעה", בתוך:  
   .539-538עמ' 

Sokoloff, Michael, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the 
Byzantine Period, Ramat Gan, 1990. 
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 ברשת האינטנרט מאמרים וספרים . 3.א

 
 עקרונות מנחים:

של  .1 האינטרנט  כתובת  הפרסום.  תאריך  האתר,  שם  המאמר,  כותרת  מחבר,  מבנה: 
 המסמך, תאריך אחזור.  

המסמך   .2 של  הפרסום  מציינים    –תאריך  באתר,  מופיע  אינו  הפרסום  שתאריך  במקרה 
 ת(. ")ח  -בסוגריים "חסר תאריך" בראשי תיבות 

המסמך   .3 של  האחזור  ל  –תאריך  לאחר יש  המסמך(  )דליית  האחזור  תאריך  את  רשום 
באתר  ואין  לעת  מעת  להשתנות  עשוי  התוכן  כאשר  רק  המסמך  של  האינטרנט  כתובת 

 תיעוד של גרסאות קודמות.  

מחבר המסמך: בהעדר זיהוי אישי של מחבר המסמך, רושמים את שם הארגון האחראי   .4
 משמיטים את שם האתר בהמשך.במקום שם המחבר. אם שם הארגון זהה לשם האתר, 

  - מאמר מתוך כתב עת המופיע באינטרנט ❖

 , אתר דעת(תשכ"ה)צ"ב  ,קאפח, "בתי כנסת בתימן", מחנייםיוסף 
-http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/batey
. neset/kapah.htmk 

את בסוף הפסקה במקרה של מסמך שהתוכן בו עשוי להשתנות לעיתים קרובות, יש לציין 

 . 01/07/21-: אוחזר ב לדוגמה תאריך דליית המסמך.

 הערות שוליים . ב

הינה   .1 השוליים,  הערות  של  העיקרית  להמטרה  או  ממנו  מקור  להפנות  שעליו  ציטטתם 
 2התבססתם  בגוף העבודה. 

ההערות: .2 בגוף    מספור  המתאים  במקום  עילי  בכתב  סיפרה  באמצעות  נעשית  ההפניה 
המשפט ולאחר הנקודה. הסיפרה תבוא בסיום    3הטקסט המפנה להערה בתחתית העמוד. 

וף לאורך כל העבודה, אלא אם כן מספרן עולה על מאה. במקרה  מספור ההערות יהיה רצ
 זה רצוי להתחיל במספור חדש בכל פרק. 

מומלץ מאד להשתמש בשיטת הקיצורים, המתוארת לעיל, כך שבהערת השוליים הינכם  .3
 העמוד או העמודים. כמו: פרמציינים רק את הקיצור של הפריט הביבליוגרפי ואת מס 

39עמ'  אביגד, מצבות קדומים,  -43 . 

כאשר נזכרים כמה מראי מקומות בזה אחר זה, שמים בין הפריטים השונים נקודה ופסיק.   .4
 : לדוגמה

יצחק היינמן,   ;96עמ'  ,1967ל פרקי אמונות ודעות, ירושלים "א"א אורבך, חז
 . 23, עמ' 1970דרכי האגדה, גבעתיים 

  

 
: )בראשית רבה, א,  לדוגמה בציטוט מתוך מקור ראשוני, אפשר לציין את המקור לפני הציטוט בסוגריים,   2

 ה(:"...." 
כמו סימן זה. הסיפרה תופיע לרוב בסוף המשפט, או אחרי הפסיק שבאמצעו, לאחר סימן הפיסוק, כמו  3

 . בדוגמא למעלה

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/batey-kneset/kapah.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/batey-kneset/kapah.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/batey-kneset/kapah.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/batey-kneset/kapah.htm
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כאשר מפנים פעם נוספת לפריט ביבליוגרפי שהובא במלואו קודם לכן, אין צורך לחזור על   .5

פי הכללים הבאים: - מלוא הפרטים ויש להפנות להערה שבה הוא מופיע לראשונה. זאת על

 :לדוגמה .y, עמ' xלעיל הערה , שם משפחה

 .231, עמ' 6אורבך, לעיל הערה 

שנזכר בהערה הקודמת, יש אפשרות לציין בקצרה: "שם, כאשר מפנים לפריט ביבליוגרפי   .6
  "... אם ההפניה היא לאותו הפריט    –אם מספר העמוד שונה; או כך: "שם, שם"    – עמ' 

 לדוגמה  ולאותם העמודים.

 . 231או: שם, עמ'  .231, עמ' אורבך, שם
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 לבדיקת עבודה סמינריונית  קריטריונים נספח ב: 
 סמינריונית  לעבודה הערכה טופסל דוגמה

  
 

 

 _ שם המנחה:_______________ ___ ית:_______________ מסלול לימוד: ____ . שם הסטודנט

 ____ ___שם העבודה:________________________________ תאריך מסירה לבדיקה:_____

 הערכת בודק  משקל הקריטריון 

 . הגדרת העבודה )מבוא( 1

  והציג את תחום הדעת הנדרשהסטודנט הגדיר 
לעבודה, ניסח את שאלת המחקר ואת הגישה  

 המתודולוגית בה ינקוט בחקר הנושא  

 

5% 

 הערות  ציון 

 . מבנה העבודה 2

הסטודנט בנה וחילק את פרקי העבודה ברצף  
הגיוני, כנדבך על גבי נדבך, ובזיקה לשאלת  

 המחקר שהציב בעבודתו  

 
5% 

    

 . מקורות העבודה 3

הסטודנט אסף מקורות ראשוניים מרכזיים,  
מגוונים ומתאימים לנושא העבודה, וניתח אותם  

 לעומק 

 

30%  

   

 

 . ספרות מחקר ודרכי העבודה 4

הסטודנט התבסס על ספרות מחקר מרכזית  
ומגוונת, שילבם באופן מיטבי במהלך העבודה, דן  

 בעמדות השונות, השווה ועימת ביניהם. 

 
 

30%  

     

 . סיכום ומסקנות 5

הסטודנט הציג סיכום בהיר ואינטגרטיבי של  
מהלך העבודה, ואת המסקנות ביחס לשאלת  

 המחקר. 

 

10% 

    

 העבודה . עריכת 6

הסטודנט הגיש עבודה ערוכה באופן אסתטי,  
שיש בה אחידות צורנית,  כתב אותה בלשון  

 תקנית, וערך בה הגהה יסודית כנדרש 

 
 
10%  

    

. רישום ביבליוגרפי וסגנון כתיבה 7
 אקדמי

הסטודנט עשה שימוש נכון במובאות ובמראי  
המקומות, ציין ביבליוגרפיה מתאימה הרשומה  
בשיטתיות המקובלת, הן בהערות השוליים והן  

 ברשימה הביבליוגרפית. 

 
 
10% 

    

  

 התרשמות כללית -בונוס 

הסטודנט גילה חשיבה מחקרית עצמאית  
ומקורית, או שהשקיע בה מאמצים מיוחדים  

 בדרכי האיסוף, המחקר או הכתיבה

 

5% 

   

     ציון סופי   
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 נספח ג: סיוע ועזרים 
 

 

   של מכון שכטר כתיבההמרכז  ❖

בחירת הנושא, היכרות    :כתיבה יוכל לסייע לכם בכל אחד משלבי כתיבת העבודההמרכז  
וניסוח ועריכה. כמו כן, תוכלו   עם מאגרי מידע ומנועי חיפוש, בניית ראשי פרקים ופרקים

כלי ניהול זמן וניהול משימות שיוכלו לקדם אתכם בכתיבת העבודה.  רכישת  לקבל סיוע ב
 קבלת הסיוע הינו תמורת עלות סמלית.  

 : לפרטים ולעזרה אנא פנו לד"ר גלעד לנדאו

 .gilad@schechter.ac.il 
 
 

  צוות הספריה ❖

הספריה לכם    צוות  לסייע  ובחיפוש  יוכל  המקוונים,  ובמאגרים  בספריה  בהתמצאות 
"כותר",  במאגר  ונמצאים  סרוקים  רבים  ספרים  לכם.  הדרושים  והמאמרים  הספרים 
וכסטודנטים במכון שכטר ניתנת לכם גישה ישירה אליהם. הכניסה למאגרי המידע מהבית  

ביחס להבדל בין חיפוש    . הערות חשובות2ב.  –בפרק ב  )ראו לעיל    נעשית באמצעות המודל
 .בקטלוגים מקוונים לבין אתרים בהם יש את הספרים או המאמרים המלאים המלאים(

 16:00–8:00ימים ראשון עד חמישי  שעות הפתיחה של הספרייה )כולל בחופשות סמסטר(:  
 ערבי חג( חגים וב)הספרייה סגורה בימי שישי, ב

 074-7800607לות(: טלפון )בשעות הפעי

 )שעיה ישוב אל הפונים בטלפון(.  library@schechter.ac.il שעיה פישמןי 

  

 כאן  לחצו קטלוג הספריה ומאגרים מרחוק  - למעבר לדף הספריה באתר מכון שכטר 

 

  לדוגמהעבודות  ❖

 .במאגר כאןשנכתבו במסלול שלכם, הנמצאות  לדוגמהמומלץ לעיין ולהתרשם מעבודות 
 
 

 מדריך לכתיבת עבודה סמינריונית מומלץ    ❖
 איך כותבים? מדריך לכתיבה אקדמית ועיונית", ד"ר אבי גרפינקל.  "

 מאגרים מרחוק.  -נמצא באתר "כותר". יש לכם גישה אליו דרך אתר שכטר

ם )כניסה ע"י שם משתמש וסיסמא של מכון שכטר למאגרי  כאן לחצוקישור ישיר לספר 
 מרחוק( 

   

mailto:gilad@schechter.ac.il
mailto:library@schechter.ac.il
https://schechter.ac.il/research-center/library/
https://schechter.ac.il/research-center/library/
https://schechter.ac.il/research-center/library/
https://drive.google.com/drive/folders/1F9JsvCQ9RMpMbemjND7ctMOj2frO3quj?usp=sharing
https://kotar-cet-ac-il.mgs.schechter.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=107892225
https://kotar-cet-ac-il.mgs.schechter.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=107892225
https://kotar-cet-ac-il.mgs.schechter.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=107892225
https://kotar-cet-ac-il.mgs.schechter.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=107892225

