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 נוהל כתיבת הצעות ועבודות גמר למ.א. בחוג לסיעוד

 

 נוהל זה בא להוסיף על נוהלי כתיבת והגשת עבודת גמר מחקרית )תזה( לקבלת תואר מוסמך של הרשות 

ללימודים מתקדמים. כתובת האתר של הרשות ללימודים מתקדמים: 

http://research.haifa.ac.il/~graduate/ 

 כללי 
 

והמידע הציגו בפני הקורא באופן תמציתי את שאלת המחקר שלכם, את הגישות התיאורטיות הקיים 

בנושא ואת השאלות המרכזיות שעל סדר היום. אחריהם, תארו את שיטות המחקר והרציונאל לבחירתן, 

איו. ניתוח הממצאים ודיון מסכם ישלימו את עבודת את פרטי הביצוע של המחקר המוצע ואת ממצ

 התיזה.

 מנחי העבודה 
 

: יש לברר במזכירות החוג כי איש הסגל חשוב. כמנחה יוכל לשמש כל איש סגל סדיר בחוג לסיעוד מנחה:

בחר על ידי הסטודנט. המנחה ילווה את עבודת הגמר באופן יהמנחה י. מוסמך להדרכהשאליו פניתם אכן 

כל שלביה החל מבחירת הנושא ותכנון המחקר עד לניסוח הסופי של העבודה.צמוד על   

המנחה ו/או הסטודנט רשאים לבקש כמדריך שותף, איש סגל המוסמך לכהן כמנחה, ממוסד  מנחה שותף:

אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל. בחירת המנחה השותף תעשה תוך התייעצות עם המנחה הראשון, לפני 

בהמשך המסמך, בכל מקום בו נכתב 'מנחה' הכוונה גם למנחה הנוסף, במידה וקיים.כתיבת הצעת התזה.   

מינוי מנחה ו/או מנחה שותף שאינו עומד בתנאים אלה חייב בהמלצה מנומקת של הוועדה החוגית לתואר 

 תוגש הצעת התיזה לאישור הוועדה החוגית לתואר שני. בטרםשני ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים, 

 ימונה ע"י יו"ר ועדת המ"א לאחר מסירת העבודה הכתובה.  תיזההצעת התיזה וה קורא

 

 זההצעת המחקר לת

 הצעת המחקר תכלול את הסעיפים הבאים:

 תקציר בו ייסקרו שאלת המחקר ומטרתו, הרקע לשאלה, שיטות המחקר, ממצאיו ומסקנותיו. .1

 ומטרתו שאלת המחקר .2

 א המחקר ומה טעון בירור.מה ידוע על נוש -רקע תיאורטי ואמפירי  .3

 השערות המחקר )במחקר כמותני( .4

 , כלים, הליך, עיבודים מתוכננים(.  נחקריםמתכונת המחקר. )  –שיטות המחקר  .5

 סוגיות אתיות הקשורות במחקר .6

 ערוכה באופן שיטתי ועקבי בהתאם לאחת השיטות המקובלות. –. רשימת מקורות 7

 . נספחים.8

 12עמודים )לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים( ברווח כפול, בגופן דיוויד, גודל  15היקף ההצעה לא יעלה על 

סטודנט שיגיש הצעת תזה  ס"מ לפחות בצד שמאל, למעלה ולמטה.  2-ס"מ בצד ימין ו 3עם שוליים של 

 עמודים, ייקח בחשבון שחלק מהבודקים יעיר על כך הערות.  15בהיקף העולה על 

 גהה לפני ההגשה הינה חיונית! יש למספר את עמודי ההצעה. ה
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 דף השער של הצעת התיזה ייערך כדלהלן:

 

 

 אוניברסיטת חיפה

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 החוג לסיעוד

 

 )נושא המחקר בעברית(

 )נושא המחקר באנגלית(

 

        

 _________________________ ההצעה מוגשת ע"י

 _________________________   ת.ז.

 _________________________   תכתוב

 _________________________  כתובת דוא"ל

 _________________________   טלפון

 _________________________                טלפון נייד

 

 

 שם המנחה__________________ חתימה_____________________ תאריך______________

 

 __ חתימה_____________________ תאריך______________  שם המנחה________________

      

 הגשת ההצעה והליך השיפוט  

לאחר קבלת אישור המנחה יש להגיש למזכירות החוג שלושה עותקים של ההצעה, חתומים ע"י המנחה. 

ועבר במידה ולעבודה מנחה נוסף, יוגשו ארבעה עותקים. יש לציין על ההצעה את תאריך ההגשה. ההצעה ת

 מקבלת ההצעה במזכירות.  חודשעל ידי המזכירות לקורא אשר יחזיר את הערותיו תוך 

 

 שמו של שופט ההצעה יימסר רק בהסכמתו.
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 תוצאות השיפוט יכולות להיות:

 ההצעה מאושרת.-         התקבלה ללא הערות* 

 ההצעה מאושרת.-רותיי בעבודת התזהאבקש שהמנחה והסטודנט/ית ייבחנו את הע –התקבלה עם הערות קלות *  

 יש לתקן, להגיש למנחה ולאחר אישורו להחזיר לבדיקה אצל השופט. -         התקבלה עם הערות* 

 מחודש. . יש לתקן על פי ההערות ולהעביר לשיפוט לא ניתן לערוך מחקר עפ"י הצעה זו  –                     לא התקבלה * 

המתוקנת למזכירות רק לאחר אישור המנחה וזאת תוך  גרסהון, יש להגיש את הכאשר ההצעה טעונה תיק    

צורפו גם ההצעה המקורית, הערות השופט ומכתב יחודש ימים מקבלת תוצאות השיפוט. להצעה המתוקנת 

 נלווה המפרט את השינויים שבוצעו.

 

 לוח זמנים ותיעוד 

שנת ב  היום הראשון של סמסטר ב'ד הצעת התיזה תוגש לאישור הוועדה החוגית לתואר שני ע  .1

ה, ולא אושרה ארכה ע"י הועדה החוגית הלימודים השנייה בתכנית המאסטר. במידה ולא הוגשה הצעת תז

לתואר שני והדיקן ללימודים מתקדמים, יימצא הסטודנט במצב אקדמי לא תקין ולא יורשה לבצע רישום 

 בשנה ג' ללימודיו.

ייחסות הסטודנט ו/או המנחים להערות אלה, יישמרו הצעת התזה, הערות הקוראים והת .2

פי החלטת ראש החוג או יו"ר הועדה -במזכירות החוג לתקופה של חמש שנים ויהיו זמינים לעיון על

 החוגית ללימודי תואר שני.

הנתונים והמקורות שעליהם התבססה עבודת התזה יישמרו על ידי הסטודנט לתקופה של חמש  .3

 ר העבודה השלמה, לצורך עיון הציבור בהם על פי דרישה. שנים לפחות לאחר אישו

סטודנט רשאי לשנות את נושא מחקרו ואת תכנית המחקר גם לאחר אישור הצעת המחקר,  .4

 . חוגית ללימודי תואר שני והמנחהבהסכמת הועדה ה
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 עבודת התזה

 מבנה

לכל היותר, לא כולל תקציר וביבליוגרפיה, טבלאות, שרטוטים  עמודים 50על היקף העבודה יעמוד 

 ונספחים.

הוראות מפורטות לכתיבת העבודה והדפסתה מופיעות ב"הנחיות כתיבת עבודת תזה" ברשות ללימודים 

 . /tehttp://research.haifa.ac.il/~graduaמתקדמים בכתובת: 

 .APA -הרשימה הביבליוגרפית תכתב לפי מתכונת מקובלת. הנוסח המועדף הוא של כללי ה

 

 שפת העבודה 

עבודת גמר לתואר שני תיכתב בדרך כלל בעברית. דיקן הרשות ללימודים מתקדמים יאשר כתיבה בשפה 

ה במקרה זה ליו"ר המנחה יפנ נושא העבודה ותוכנה מחייבים כתיבה בשפה לועזית.ידה ולועזית רק במ

הוועדה החוגית לתואר שני ויבקש ממנו להמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים לאשר כתיבת התיזה 

 באנגלית.

 .בקשת האישור תתבצע כבר בשלב אישור הצעת התיזה ע"י הוועדה החוגית לתואר שני 

 .אישור סופי של כתיבת תיזה באנגלית יינתן רק ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים 

  6כאשר תיכתב התיזה באנגלית, יתבקש התלמיד לכתוב תקציר עברי של העבודה בהיקף של 

 עמודים לפחות.

 מועד הגשת העבודה

  בנובמבר. 30על הסטודנט להגיש את עבודת התזה בתום שלוש שנים מתחילת לימודיו. התאריך הסופי הינו 

  של עבודת הגמר.המועד הרשמי של סיום לימודי המ.א. הוא תאריך ההגשה לשיפוט 

  סטודנט שלא עמד בתנאי זה יבקש הארכת לימודים בפנייה מנומקת אל הרשות ללימודים

מתקדמים, בצירוף המלצת המנחה ויו"ר ועדת מ"א החוגית. סטודנט יוכל לקבל הארכת לימודים לשנה ד' 

עבודות וקיבל לצורך סיום כתיבת עבודת התזה רק במידה וסיים את כל  חובות השמיעה, הגיש את כל ה

את אישור יו"ר ועדת המ"א על הצעת התזה. הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בכל בקשה ויחליט האם 

 לאשרה ולאיזו תקופה. סטודנט שלא אושרה לו הארכת לימודים, לא יוכל להמשיך בלימודיו.

 הגשת העבודה

 ם לקבלת התואר. הגשת העבודה לשיפוט מותנית בהשלמת חובות הסטודנט בכל הקורסים הנדרשי .א

 ולאחרהסטודנט יגיש את העבודה ליו"ר ועדת המ.א. החוגית לאחר שקיבל את אישור המנחה  .ב

 בדיקה צורנית של העבודה ברשות ללימודים מתקדמים.

  למזכירות.  עותקים 4יש להגיש  מנחים 2במידה ויש  למזכירות החוג. עותקים 3 -בהעבודה תוגש  .ג

הסטודנט להמציא עותקים נוספים על פי דרישת מזכירות  לאחר קבלת הציון הסופי יתבקש .ד

 החוג. עותקים אלה יועברו לרשות ללימודים מתקדמים ולספריית האוניברסיטה.
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 שיפוט העבודה

 יו"ר ועדת המ.א. יעביר את העותקים למנחה העבודה ולשופט נוסף שייקבע על ידו. .א

. אם תקופת בלת העבודה לידיהםתוך חודשיים מיום קדו"חות השיפוט יימסרו ע"י השופטים  .ב

 השיפוט חופפת את פגרת הקיץ, תינתן לשופטים ארכה של חודש נוסף.

 במהלך תקופת השיפוט של העבודה רשאים השופטים לבקש ביצוע תיקונים ושינויים. .ג

 .הליכי השיפוט של עבודת התיזה יהיו חסויים, וירוכזו ע"י יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני .ד

 תו של השופט לסטודנט תיעשה בעילום שם או שלא בעילום שם, בהתאם לבחירת השופט. העברת חוות דע .ה

 חישוב ציון התזה

 הוא ממוצע ציוני השופטים.הציון הסופי של עבודת התזה  .א

 . 60%מציון הגמר של הסטודנט, קורסים  40%ציון התזה יהווה  .ב

 15השופט לעבודה עולה על  כאשר ההפרש בין הציון שהעניק המנחה לעבודה לבין הציון שהעניק .ג

נקודות, ימנה יו"ר ועדת המ.א. החוגית שופט נוסף, לאחר התייעצות עם המנחה. הציון של עבודת התזה 

 במקרה כזה יחושב כממוצע של ציוני כל השופטים.

 עם תום הערכת התזה יודיע יו"ר ועדת המ.א. לסטודנט בכתב את ציונו הסופי. .ד

)ממוצע ציוני השופטים(. הציון המתקבל הוא סופי  76תזה הוא  ציון המעבר המינימאלי לעבודת .ה

(. 76-ולא ניתן לתקנו או לערער עליו, אלא במקרה של כישלון )כשממוצע ציוני כל השופטים הוא פחות מ

במקרה של ערעור ימונה שופט נוסף והציון הסופי של עבודת התזה יהיה ממוצע ציוני כל השופטים. לא 

 .יתאפשר ערעור נוסף

 

 פרסום העבודה

פרסום חלקי או מלא של עבודת התזה לפני הגשתה לשיפוט ייעשה באישור המנחה. המנחה  .א

 והסטודנט יקבעו במשותף אם הפרסום יהיה משותף להם או לחלקם.

סטודנט המפרסם את התזה או חלק ממנה יציין כי המחקר בוצע באוניברסיטת חיפה כחלק מן  .ב

 אוניברסיטה". הדרישות לקבלת התואר "מוסמך ה

 

 יש להגיש למזכירות החוג: לצורך סגירת התואר לאחר קבלת ציון סופי של המנחים והקוראים

 )בצירוף תודות(. /יםעותקים סופיים של עבודת התזה חתומים ע"י המנחה 3  .1

 דיסק של עבודת התזה  .2
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