
 28.4.21שפ"א, תגשת הצעת מחקר לתזה תבנית לה

 אוניברסיטת חיפה 

 בריאותה רווחה וה מדעיהפקולטה ל

 החוג לסיעוד
 

 

 )נושא המחקר בעברית( 

 )נושא המחקר באנגלית( 

 

 

 _____________________ די י-לההצעה מוגשת ע 

 _________________________   ת.ז.

 _________________________   כתובת 

 _________________________  כתובת דוא"ל 

 _______________________ __  טלפון 

 _________________________  טלפון נייד 

 

 

 שם המנחה________________ חתימה_____________________  תאריך______________ 

 

 שם המנחה________________ חתימה_____________________ תאריך______________ 

 

 

 ודההערות כלליות לעיצוב העב

 ההצעה תודפס ברווח כפול.  •

 ס"מ, כדלהלן:  1ה נכנסת", לפחות פסקאות מתחילות ב"שורה ראשונ •

____________________ _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ _  ______ 

מקורות ונספחים( ברווח כפול,   )לא כולל רשימת עמודים 15ל לא יעלה ע ההצעה היקף  •

ס"מ בצד שמאל, למעלה  2.5-ס"מ בצד ימין ו 3, עם שוליים של  12דיוויד, גודל בגופן 

 ולמטה.

פרק ממוספרות בהתאם )ראו לדוגמה את הפרקים ממוספרים, וכותרות המישנה בכל  •

 פרק השיטה(. 

 צרף את סמל האוניברסיטה או הפקולטה לשער העבודה!ן לאי •

 ! הגהת העבודה לפני הגשתה חיונית ביותר
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 הערה

יש למספר את כל   בתוכן העניינים העמודים המצוינים כאן הם דוגמאות בלבד.

וכו'(, שאינם    2.2.2; 2.2.1סעיפים )ה-גם את תת –ברשימה הסעיפים המופיעים 

 ממוספרים כאן. 
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 רשימת טבלאות 

   

  . .................................................. ............................ )שם הטבלה(  :1טבלה 

 

 

 ותהער

 ם יש טבלאות במסמך הצעת המחקר. א.  עמוד רשימת הטבלאות מופיע רק 1

מציינים רק את שם הטבלה   בעמוד זה  קום המתאים בגוף העבודה.תופיע במעצמה הטבלה  . 2

  והעמוד בו היא מופיעה!
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 רשימת איורים 

  ...................................................................... .......... )שם האיור( :1 איור

 

 

 

 הערות

 טבלאות במסמך הצעת המחקר.  ם ישאמופיע רק  האיורים .  עמוד רשימת1

והעמוד  איורבעמוד זה  מציינים רק את שם הופיע במקום המתאים בגוף העבודה. י  ועצמ האיור.  2

  א מופיע!ובו ה
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 תקציר

 

הוא סיכום קצר וממצה של תוכן העבודה. הוא מאפשר לקורא לסקור את עיקר תכני הצעת  התקציר 

   .המחקר

 : הואכתוב כהלכה תקציר 

מידע שאינו   ; כולל את עיקרי הדברים ואינו כוללמשקף את מטרת העבודה ותוכנהמדויק:  •

 מופיע בעבודה עצמה. 

 הם:  ההצעה  בתקצירהחלקים המופיעים  •

 ; תמצית הידע הקיים בתחום ותמצית פערי הידע הצגת הבעיה / הנושא -

 מטרות המחקר   -

 שאלת המחקר   -

 כלי המחקר, הליך. , אוכלוסיית המחקר,חקר מה  סוג –שיטת המחקר  -

 ההשלכות המצופות של המחקר -

 

 

 !וייכתב בעמוד נפרד לא יעלה על עמוד אחד התקציר אורך 
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 מבוא

הדברים שיובאו  את תמצית  יםבמשפטים אחד, ומתאר נושא/שאלת המחקרהמבוא מציג את 

ו כן, מוצגת שיטת המחקר.  מכ .יונל למחקראת הרצו, את חשיבות חקר הנושא, סקירת הספרותב

 כחצי עמוד. :אורך המבוא

 סקירת ספרות מדעית   .1

סקירת הספרות נועדה למפות את גוף הידע הקיים, להציג את המסגרת התיאורטית של 

 .  ו/או טעון בירור המחקר, ולהצביע על תחומים שבהם הידע חסר

 החלקים הבאים:  ייכללו •

 המסגרת התיאורטית של המחקר   •

 לפי תכנים, שיטות מחקר וכו'  מיפוי הידע הקיים •

 סיכום בקורתי: מה קיים ומה חסר בתחום ידע זה  •

מבחינת תכנים  )יחדש בתחום? המוצע באיזה אופן המחקר חשיבות המחקר המוצע:  •

 ,  (ומבחינת שיטת המחקר

שאלת המחקר  ורציונל המחקר, הנובע מן הסיכום הביקורתי של סקירת הספרות,   •

   :הרציונלהנובעת מן  

 שאלת )או שאלות( המחקר המוצע )מחקר איכותני(   •

   .המחקר והשערותיו )מחקר כמותי( שאלות()או  שאלת •

 

 הערה

 : לדוגמא. 1של סעיף ראשי  סעיפים -כתת סקירת הספרות סעיפייש למספר את 

1.1 ;1.1.1 ;1.1.2   

1.2 ;1.2.1 ;1.2.2 ;1.2.3   
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 . שיטה 2

; תיאוריה מעוגנת  פנומנולוגיתלדוגמה, גישה  – )במחקר בגישה איכותנית  המחקרגישת    2.1

   .((; גישה נרטיבית grounded theoryבנתונים )

 שת המחקר שנבחרה והסבר, מדוע הועדפה שיטת מחקרגיחסות ל חלק  זה יכלול  התיי •

 זו.  מסוימת

  מערך המחקר 2.2

  מדגם ואוכלוסיית המחקר 2.2.1

  סוג הדגימה •

  הרכב המדגם •

  ס המרואיינים למחקרהליך גיו •

 מגבלות המדגם   •

 כלי המחקר    2.2.2

  נספח(של כלי המחקר. הכלים מובאים ב  )תיאור קצר •

  הנתוניםהליך איסוף  2.2.3

  ניתוח הנתונים 2.2.4

 איכותני( במחקר )הערכת איכות המחקר  /)במחקר כמותי( תוקף ומהימנות 2.2.5

 סוגיות אתיות   2.2.6
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 רשימת מקורות  

 . 1( 20APA ,02) י אגודת הפסיכולוגים האמריקאייםהמקורות יאוזכרו לפי כלל

 :2בגוף המסמך האזכורכללי להלן עיקרי 

בעברית   )שורה ראשונה מוזחת ימינה 'תלויה'שורה ראשונה סקה עם ה מעוצבת כפיהרשימ •

 , כדלהלן:הבאות מוכנסות מעט פנימה( באנגלית, והשורות –ושמאלה 

 ______________________________________________________________________

 __________________ _______________________________________________ 

 !דרשת חפיפה מלאה בין רשימת המקורות לבין הפריטים המופיעים בגוף העבודהנ •

ב', והמקורות באנגלית אחריהם, לפי סדר      -המקורות בעברית יופיעו תחילה, לפי סדר א' •

a-b-c . 

 . לא ממספרים פריטים •

 . מימין לשמאלעיצוב הפיסקה   –מקורות בעברית  •

  באמצעות כפתור כיוון פיסקה -מיןמשמאל ליעיצוב הפיסקה  –מקורות באנגלית  •

(alt+shift). 

בכתב ישר או  תב נטויבכ; )באנגלית( בכתב נטוי : שמות ספרים, כתבי עת ומספרי כרך •

 עברית(ב) ומודגש

 .לות לפי כללי השפה האנגליתהקפדה על אותיות קטנות וגדו •

  –בעברית  ר( )כשמקור באנגלית(; וכשהמקוCohen, 2012בגוף העבודה כותבים: לפי כהן ) •

 (... 2003לפי חאג' יחיא )

( טוען ש..." Amar, 2004למשל: "אמר )בגוף העבודה: אם מאזכרים מקור בראש המשפט,  •

 לא חוזרים שוב בסוף המשפט על המקור בסוגריים. 

 ר אחד ושני מחברים: מציינים תמיד את כל הכותבים.מחב •

 ,.et al בתוספת  בר הראשון חם הממציינים מן הפעם הראשונה את ש   שלושה מחברים ויותר  •

 .(Amar et al., 2003))באנגלית( או "ועמיתיו" )בעברית(  

 
1 American Psychological Association (2020). Publication manual (7th ed.). APA. 

 

  הלמידה המתוקשבת  פריית האוניברסיטה וכן באתרס  באתר ות המופיע APAלאזכור לפי כללי  הנחיות נוספות  ימותקי 2
 . בתכנית המ"אים לכתיבה מדעית הקורסשל 
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 א' נספח

 

, מכתב פנייה למשתתפי איון וכו'(ימציגים את כלי המחקר )שאלון, מדריך ר יםבנספח •

 וכל מסמך נספח אחר, שרלוונטי להצעת המחקר שלכם.מחקר, ה
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 נספח ב'

 


