
 מידע ומשאבים לקידום עבודת התזה - כותבים עבודת מחקר

 רכזת:  ד"ר ענת שביט מילרמ, רשות המחקר

 תלמידי ותלמידות מחקר,
. תהליך המחקר .ןלימודיכםמגלם את פסגת תזה במסגרת תכניות התואר שני במסלול ביצוע מחקר 

 לקידוםמגוון אפשרויות  .ןכםידורש אינטגרציה בין תחומי דעת ומתודולוגיות שונות. עלון זה פורס בפנ

: ייעוץ יםכולל והםות המחקר במכללה, התהליך. המידע והמשאבים במסגרת זו מובלים על ידי רש

 אקדמי, אתיקה ופרסום והפצה. 

לטפח את תרבות המחקר וההערכה במכללה, מתוך  רשות המחקר במכללה ע"ש מרדכי סגל פועלת

שאיפה למצב את מכללת סמינר הקיבוצים כמוסד אקדמי מוביל בתחום הכשרת המורים והחינוך 

ובמגוון ההתמחויות של הסגל. עבודות החקר של הסטודנטים והסטודנטיות במסלול התזה מהוות 

 ביטוי למצוינות האקדמית אליה חותרת המכללה. 

  ראש רשות המחקר - ד"ר רינת ארביב אלישיב ,בדרך החקרבהצלחה 

 

 ייעוץ אקדמי
עניקה סיוע אקדמי לכלל מ, דיקנט הסטודנטיםערוץ פעילות של מהווה היחידת הסיוע האקדמי 

התמיכה  במסגרת זו סטודנטים הזקוקים לסיוע בכתיבת עבודת מחקר זכאים לתמיכה.הסטודנטים. 

ומלווה את כל שלבי העבודה: קריאה וכתיבת רקע תיאורטי,  ,היקףכוללת סיוע בכתיבת עבודה בכל 

חיפוש מקורות ביבליוגרפיים רלוונטיים )בשיתוף עם ניתוח נתונים איתור וניסוח שאלת מחקר; 

הספרייה( וכתיבתם, ארגון העבודה על חלקיה לטקסט אקדמי, שיפור איכות הכתיבה והבעת הקול 

  האישי.

במסגרת של מפגש פרטני, בזוגות או בקבוצות קטנות )עד  -שעות אקדמיות  3 עד :מסגרת הסיוע

  רישום:ללמידע נוסף והסיוע ניתן במחיר מסובסד.  .ארבעה סטודנטים(

stemsy-dean/aid-https://www.smkb.ac.il/students/students 

של סיוע ללא תשלום. הפנייה מתבצעת דרך  נוספותתלמידי תואר שני זכאים לשעתיים אקדמיות 

 מזכירות הפקולטה אליה שייך.ת הסטודנט.ית. 

 אתיקה במחקר
כת מחקר. סוגיות יכתיבת מחקר מערבת סוגיות אתיות מגוונות, המתעוררות בשלבים שונים של ער

לאור זאת, כל תלמידי המחקר המבצעים מחקר אמפירי אלו דורשות מהחוקר מחשבה והתייחסות. 

מחויבים להגיש בקשה לוועדת האתיקה לצורך קבלת אישור אתי למחקר. הבקשה תישלח לוועדת 

ר. לאחר אישור הוועדה ניתן להתקדם באיסוף הנתונים במחקהאתיקה לאחר אישור הצעת המחקר. 

בתכנון הזמן, יש לקחת בחשבון כי כל מחקר המערב תלמידים במערכת החינוך )שאלונים, ראיונות, 

לצורך  תצפיות עליהם או איסוף מידע אודותיהם( כולל שלב נוסף של פניה ללשכת המדען הראשי

 קבלת אישור.

 קישור ללומדה המספקת הנחייה אינטראקטיבית לביצוע מחקר העומד בכללי האתיקה:

https://app.nearpod.com/presentation?pin=AA0D8D071358BD86B38821EC669EC3

1-F8 

 פניה לוועדת האתיקה של המכללה כולל קישור לטפסים הרלוונטיים באתר רשות המחקר: 

-committee-departments/research/publications/ethics-and-https://www.smkb.ac.il/units

studetns/ 

https://www.smkb.ac.il/students/students-dean/aid-system
https://app.nearpod.com/presentation?pin=AA0D8D071358BD86B38821EC669EC3F8-1
https://app.nearpod.com/presentation?pin=AA0D8D071358BD86B38821EC669EC3F8-1
https://www.smkb.ac.il/units-and-departments/research/publications/ethics-committee-studetns/
https://www.smkb.ac.il/units-and-departments/research/publications/ethics-committee-studetns/


 פרסום והפצה

  בכנס מקצועי של עבודת התזה להצגה ₪  500תמיכה של עד רשות המחקר מעניקה

(. הבקשה לקבלת תמיכה זו תשלח למזכירות רשות הרשמה לכנס בלבד)בינלאומי או בארץ 

 Research.Skb@smkb.ac.ilהמחקר דרך מנחה העבודה במייל: 

  בהמלצת ראש המחלקה –פרסום תזות מצטיינות בניוזלטר שנתי של רשות המחקר 

 

 תוכנות מחשוב

בקשה  יש להעביר לקבלת הרשאהללא עלות.  SPSSעל תוכנת ודה מרחוק ניתן לקבל הרשאה לעב

תכנית לימודים, מנחה , שם פרטי + משפחה, ת.ז, הכוללת את הפרטים הבאים: לרשות המחקר

   .SPSSשמצריך שימוש ב , .ת הסטודנט.תבו הם לומדקורס הולתזה, נושא העבודה 

 

 ספריה
שירותים אקדמיים לסטודנטים, ומעמידה לרשותם משאבים ספריית המכללה מציעה מגוון רחב של 

רלוונטיים לאוריינות מידע, לרבות חיפוש ואיסוף מידע והנגשת כללי הכתיבה האקדמית, כמפורט 

 להלן:

 -חיפוש מידע: ניתן להזמין יעץ מרחוק לגבי סקירת ספרות, יש למלא טופס דרך האתר

consultation-https://www.smkb.ac.il/library/distance 

ספרייתית: לצורך קבלת ספרים ומאמרים שאינם מצויים בספריה, ניתן לשלוח פנייה דרך -השאלה בין

 loan-.ac.il/libraryt/interlibraryhttps://www.smkbהאתר: 

מהספר/מאמר(:  20%שירות סריקה לסטודנטים: עבור חומרים הקיימים בספרייה )עד 

detection-https://www.smkb.ac.il/library/services/materials 

ל הספרייה: כוללת כלי מחקר של מכון סאלד )מדובר במינויים של הספרייה שהם רשימת מאגרים ש

 -ללא תשלום לסטודנט(. הזיהוי נעשה עם סיסמת הסטודנט למודל 

https://www.smkb.ac.il/library/sites 

  –הסבר מפורט על כללי ציטוט אקדמי 

-https://www.smkb.ac.il/library/services/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99

-D7%A6%D7%99%D7%98%D7%95%D7%98%

D7%91%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A%

mla-apa-4%D7%99 

 .ולטה בנפרדפרנטית המשויכת לכל פקסיוע והדרכה מר

 מכון מופ"ת
מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך,  מרכז המידע המכללתי של מכון מופ"ת

ומציע מאגר עשיר של ספרות, לרבות אוסף של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים, 

בנוסף לכך,  .מאמרים וספרים. כמו כן קיימת גישה למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך

מצעותו ניתן לחפש באופן ישיר כלי מחקר כמותיים ואיכותניים המרכז מציע מאגר של כלי מחקר, בא

מתוך מגוון רחב של מאמרים ודו"חות מחקר בתחום החינוך. במסגרת המרכז ניתן גם להיעזר בצוות 

שאילתה מקוונת. שירות זה יינתן  דרך הגשת לאיתור חומרים ולהפניה למקורות מידעהמידענים 

. לצד הגשת שאילתה אישית, ניתן להיעזר גם במאגר ללהמרצי המכלסטודנטים דרך פניתם של 

 לתחומי תוכן מרכזיים בתחומי החינוך והכשרת מורים. המסווג שאילתות שכבר בוצעו, 

 http://infocenter.macam.ac.il/מכללתי של מופת: -לינק למרכז המידע הבין

https://www.smkb.ac.il/library/distance-consultation
https://www.smkb.ac.il/libraryt/interlibrary-loan
https://www.smkb.ac.il/library/services/materials-detection
https://www.smkb.ac.il/library/sites
http://infocenter.macam.ac.il/

