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 מתווה להיקף ומבנה של עבודה סמינריות 

 בתואר שני למדיניות ציבורית סמינרבמסגרת קורס 

 

מטרתו של מסמך זה היא להגדיר ולבאר את הדרישות מעבודה סמינריונית, במסגרת דרישות התואר 

הספציפיות לעבודת מחקרי. מסמך זה מהווה מתווה כללי בלבד. הדרישות -במסלול הלא סמינרלהשלמת 

הסמינר עשויות להשתנות בין מנחים והדרישות הקובעות הן אלה שמופיעות בסילבוס או שפורסמו ע״י 

 מנחה הסמינר. 

 

העבודה תהיה סיכום של תהליך מחקרי סדור ושיטתי שבוצע בהנחיית מטרות עבודת הסמינר:  .1

רורה למדיניות ציבורית חבר סגל )או מרצה מן החוץ שאושר לשם כך( על נושא בעל זיקה ב

מחקר עיוני שיטתי. או מחקר כמותי אמפירי, מחקר איכותני, וממשל. סוג העבודה יכול להיות 

בכל אחד מסוגי העבודה שאלת המחקר המרכזית של עבודת הסמינר צריכה להיות מבוססת 

 היטב ברקע התיאורטי הרלבנטי בתחום ולהציג ממצאים התורמים לידע הקיים בנושא. 

 

העבודה תכלול פרקים של מבוא )הגדרת הרקע ושאלת המחקר(, סקירת בנה והיקף העבודה: מ .2

ספרות רלבנטית, תיאור שיטת המחקר וממצאי המחקר ודיון במסקנות והשלכות המחקר. 

המבנה הספציפי לכל עבודה ייקבע על ידי המנחה ובהתאם לסוג העבודה )כמותית, איכותנית או 

עמודים ובעבודות איכותניות או עיוניות  10-15היקף העבודה יהיה בין  עיונית(. בעבודה כמותית

עמודים. היקף זה לא כולל את רשימת המקורות ונספחים למיניהם )במידה ויש(.  20-25בין 

חריגות מהיקפים אלה ניתנות לאישור לפי שיקול דעת מנחה העבודה. מומלץ כי רשימת 

תבי עת מדעיים שפיטים המקובלים והולמים את מקורות מכ 10-המקורות תכלול לא פחות מ

 תחום ושאלת המחקר. 

 

: כמות הנבדקים או הנתונים נקבעת בהתאם לשאלת המחקר והמקובל בתחום, היקף המחקר .3

אך באופן כללי ניתן להגדיר היקף מתאים לעבודה סמינריונית ככזה הדומה למחקר חלוץ 



ת. לדוגמה, במחקר ניסויי מקובל לכלול בין )פיילוט( או מחקר ראשוני על שאלת המחקר הנבדק

ראיונות, תצפיות או  5-15נבדקים בכל תנאי ניסוי ובמחקר איכותני מקובל לכלול בין  20-50

תצפיות. מנחה העבודה הוא הקובע את  300-טקסטים. במחקר כמותני אמפירי מקובל לכלול כ

 ההיקף הנדרש המתאים לכל עבודה סמינריונית. 

 

העבודה תתבצע על פני סמסטר אחד או שניים במהלך שנת הלימודים ותכלול : מהלך העבודה .4

מספר פגישות אישיות בין המנחה לתלמיד. בתחילת העבודה יש להכין מסמך ראשוני המתאר 

את שאלת המחקר שתיבדק בעבודה והאופן בו היא תיבדק אשר יאושר מראש על ידי המנחה. 

נר ייקבע על ידי המנחה מראש מול התלמיד/ה וכל לוח הזמנים לביצוע והגשת עבודת הסמי

 איחור בהגשה יהיה דרוש באישור המנחה טרם ההגשה בפועל. 

 

לקבלת ציון סופי בקורס הסמינר ולהכרתו  תנאי חובהשימו לב! הגשת עבודת הסמינר היא 

 לצורך סגירת התואר.

 

 דרישות נוספות: .5

המנחה( וללא סיוע חיצוני )מקצועי על העבודה להתבצע באופן עצמאי )מעבר להדרכת  ○

או אחר( באף שלב של העבודה הסמינריונית, למעט מקרים חריגים של סיוע מקצועי 

מתקדם שלא ניתן לצפות שיהיה בידי סטודנט/ית לתואר שני במדיניות ציבורית, ולפי 

 שיקול דעת המנחה. 

. כל העתקה אין להשתמש במקורות כלשהם מבלי להפנות למקור באופן מלא ומסודר ○

מעבודה או מאמר קיים הם עבירה אתית שתגרור סנקציה משמעתית מצד 

 האוניברסיטה. 

אדם תידרשנה לקבל את אישור -עבודות סמינר הכוללות ביצוע מחקר על משתתפים בני ○

 ועדת האתיקה, טרם ביצוע המחקר ועמידה בכל כללי האתיקה במחקר. 

 

 ם המומלץ לעבודת סמינר יכול להיות: מדרג הציוניציונים בעבודה סמינריונית:  .6

 ( לעבודה שעמדה בדרישות באופן מינימלי בלבד60-70ציון ״עובר״ ) ○

( לעבודה שעמדה בדרישות, אך שנפלו בה פגמים בכמה מחלקי 70-80ציון ״טוב״ ) ○

 העבודה. 

( לעבודה שעמדה בכל הדרישות והציגה תוצאות של מחקר 80-90ציון ״טוב מאוד״ ) ○

וללא פגמים משמעותיים, אך לא הציגה חידוש תיאורטי או חידוש אחר שבוצע היטב 

 מעבר לידע הקיים

ומעלה( לעבודה שעמדה בכל הדרישות בהצלחה וגם הציגה חידוש  90ציון ״מעולה״ ) ○

 תיאורטי או אחר מעבר לידע הקיים בתחום, לפי שיקול דעתו של מנחה העבודה. 



מטרות העבודה כפי שהוגדרו על ידי המנחה יינתן לעבודה שלא עמדה כלל ב נכשלציון  ○

בתחילתה או שנפלו בה פגמים רבים מדי בכדי שתוכל להיחשב כבעלת ערך משמעותי 

 כלשהו. 

 

 דוגמאות לעבודות שיכולות להיחשב כמתאימות לעבודת סמינר:  .7

( או רפליקציה מהותית direct replicationרפליקציה ישירה ) -בתחום הכמותי  ○

(conceptual replication של ניסוי/מחקר שבוצע והתפרסם בעבר במאמר בכתב עת )

שפיט; בחינה של השערת מחקר ממאמר קודם על אוכלוסיה חדשה או בהקשר חדש או 

בעזרת מתודולוגיה חלופית; בחינה אמפירית של השערות מחקר הנגזרות מספרות 

צה על בסיס ניתוח קיימת, בהתבסס על מסדי נתונים קיימים;  סיכום לשאלת מחקר נפו

 (. meta analysisאנליזה )-כמותני של ממצאי המחקרים בספרות בשיטת מטה

בחינה של מסד תיאורטי קיים בשדה/במקרה בוחן חדש, פיתוח רעיון  -בתחום האיכותני  ○

תיאורטי ראשוני מתוך מחקר אמפירי מצומצם. בכל עבודה יהיה שילוב של סקירת 

ת שהוצגו בה, בצד בחינה אמפירית איכותנית של הספרות הקיימת וטענות מרכזיו

 שאלת מחקר קיימת או חדשה. 

 

 דוגמאות לעבודות שלא יכולות להיחשב כמתאימות לעבודת סמינר:  .8

ניירות מדיניות, מאמרי דעה, הצגה )ללא ניתוח מקורי( של מסד נתונים קיים, סקרים  ○

סטטיסטיים שנעשים על ידי גורמים חיצוניים, סקירת ספרות שאין בה חידוש מהותי, 

סיכומים ותרגומים של מאמרים קיימים, או עבודות אחרות שלא אושרו מראש ע״י מנחה 

 הסמינר.

 

 

 נחים של בית הספר למדיניות ציבורית. , חברי הסגל והמבהצלחה


