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 רביעי כ"ב חשון תש"פ יום

 2019נובמבר  20

 

הבניית תהליך כתיבת התזה והמחקר במהלך התואר השני בתוכנית המצטיינים של ביה"ס 

 פדרמן למדיניות ציבורית ע"ש 

 11/11/2019-מסמך מעודכן מה

 18מיועד לתלמידי שנה א' מחזור 

  

 לו"ז

 11/11/2019          שיחת היכרות עם כל חברי הסגל:          

 22/12/2019-עד ה השתבצות עצמית להנחיה:                               

 15/03/2020 -עד ה  אישור מנחה, אישור נושא ודף מתווה:

 29/06/2020 -עד ה הצעת מחקר מאושרת והמלצת מנחה בכתב:       

   

תכנית המצטיינים בנויה על שני נדבכים עיקריים: ניתוח מדיניות ומחקר מדיניות. כתיבת התזה 

בבית הספר משלבת בדרך כלל תיאוריות ממדיניות ציבורית בפרט וממדעי החברה בכלל, 

איכותני או כמותני. כמו כן, מעבודת המחקר ניתן לגזור השלכות בהתבסס על מחקר אמפירי 

 למדיניות ציבורית.

  

 מטרת המסמך: 

 להבנות את תהליך כתיבת התזה, משלב בחירת הנושא ועד לסיום כתיבת העבודה, ובתוך כך:

 א. לקדם תהליך מוצלח ומהיר של המחקר וכתיבת התזה.

 מן התהליך. חהוהמנ המונחהב. לקדם את שביעות הרצון של 

  

 מרכיבי התוכנית:

  

 שנה א'

 דגשים מרכזיים שיעלו במפגש:  -מחקרי -מפגש בנושא בחירת מסלול מחקרי/לא

, שימוש בכלל הקורסים בשנה א' לקידום התזה שנתי-הסבר תכנית התזה והמבנה הדוא. 

יכולים לחבר  )בכלל זה, שיטות מחקר, תיאוריות(. כך למשל, סטודנטים שכותבים עבודת תיזה

את הנלמד בקורס "תיאוריות של הליך המדיניות הציבורית" ובקורס "פוליטיקה של המנהל 

הציבורי" עם התיאוריות שבהן יעשו שימוש במחקר. כמו כן, הכנת הצעת המחקר בקורס 

שיטות המחקר יכולה להוות בסיס למחקר התזה. יודגש בפני הסטודנטים כי ישנם תנאי מעבר 

 קרי, בהם עליהם לעמוד.למסלול המח

 

 . מחקרי-מתווה המסלול הלאהצגת ב. 
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לחשוף את הסטודנטים לתחומי המחקר על מנת  -מפגש היכרות עם כל חברי הסגל ג. 

על  וההנחיה של כל אחד מחברי הסגל וכן לשיטות המחקר בהן הוא/היא משתמשים.

 ידי קריאת-וכן עלרי ספ-להעמיק את היכרותם עם חברי הסגל דרך האתר הבית הסטודנטים

לפנות למרצים להנחיה  שלהם, טרם פנייתם אליהם להנחיה. כמו כן, חשוב רשימת הפרסומים

 בסיס התאמה מתודולוגית.-בסיס התאמה נושאית והן על-הן על

  

סטודנטים ייזמו פגישות אישיות עם מנחים  – 22/12/2019 -עד ל -השתבצות עצמאית להנחיה 

  לצורך בירור האפשרות לקבלתם להנחייה לתיזה.

 

להגיש מסמך  בוחרים במסלול המחקרי נדרשיםה – 15/3/2020-עד ל -תחילת סמסטר ב' 

המציין את נושא התיזה ומתווה ראשוני של עבודת התיזה )כולל שאלת מחקר, ראשי פרקים 

 מסמך זה צריך לקבל את אישור המנחה ולהיות חתום על ידו/ה.  טנטטיבים ושיטת המחקר(.

  

 (1: על מנת להתקבל למסלול המחקרי, הסטודנטים מצופים - 29/6/2020-עד ל -סיום שנה א' 

לעמוד בתנאי מעבר של ציון  (2; להגיש הצעת מחקר מאושרת על ידי המנחה עד למועד זה

כי המנחה ישלח מכתב המלצה לקבלת לדאוג  (3'; א שנהומעלה בקורסי  85ממוצע 

  הסטודנט/ית למסלול המחקרי.

  

 שנה ב'

 

נ"ז, בהנחיית חבר סגל. המפגשים ייערכו אחת  2בשנה זו יתקיים קורס שנתי של  - סדנת תזות

ע בשלבי העבודה השונים של התזה. הקורס אינו מחליף את הנחיית יסיילשבועיים והקורס 

 סוגיות כלליות, המשותפות לכלל הסטודנטים.חברי הסגל ויעסוק רק ב

  

לסטודנטים להגיש את הטיוטה הראשונה בסוף סמסטר ב', על מנת  מומלץ - הגשת התזה

 .31.12-שיתאפשר להם הגיש את הנוסח הסופי עד ה

 

ידי הפקולטה לעידוד סיום התזה לסטודנטים שסיימו טיוטה מתקדמת -בעבר, ניתנה מלגה על

 .31/12-ובאישור המנחה כי הסטודנט/ית עתיד/ה להגיש את העבודה הסופית עד ל 01.09 -עד ה

 בכפוף לפרסומי הפקולטה בנושא.

 

 משאבי מחקר ומלגות נוספות

 

בפעימות. סטודנטים , ₪ )**(  10,000-סטודנטים שיתקבלו למסלול המחקרי יקבלו מלגה של כ

 שיפרשו מן המסלול המחקרי מצופים להחזיר את הסכום שקיבלו. 

  

ומעלה. גובה  85ניתנת כפרס לאלו המגישים את התזה בזמן ובציון תזה של  -מלגת לדובסקי 

. המלגה מותנית בהחלטת המשפחה מידי שנה ותינתן לאלו שסיימו בשנה 1000$ -המלגה כ

 לגה.הקודמת למועד הענקת המ
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מומלץ להגיש מועמדות למלגות המ.א. של מכון שיין. המלגה מיועדת לסטודנטים  –מלגת שיין 

במהלך סמסטר א' של שנה ב', בקורס ₪.  3000 -מצטיינים הכותבים תזה. גובה המלגה כ

 התזות, תועבר לסטודנטים סדנה קצרה על מנת לסייע להם להכין את ההצעות.

 

)**( עשויים לחול שינויים מסוימים בגובה המלגה, כתלות במספר הסטודנטים הנרשמים למסלול  

 המחקרי
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