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 01א290.4020 קורס כתיבה מדעית

 08:30-10:00ימי לימוד: יום ד'   ב"פ' תשאסמסטר 
 ואו זום 576כיתת מחשב כיתה: 

 תכנית מ"א
 
 אנה זיסברג פרופ' מרצה:

 azisberg@univ.haifa.ac.ilדוא"ל:   
 או במשרד ZOOMדרך  עם המרצה בתיאום מראש :שעות קבלה

  קומת הכניסה, בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, 320חדר  משרד:
  04-8288657 טלפון:

 
 

 רקע 

 מיומנויות הכתיבה כתיבה מדעית היא אמצעי חיוני ובסיסי לתקשורת ולהבנית ידע מדעי.
הקורס היא מייצגות חשיבה ביקורתית והבנה מדעית. המטרה המרכזית של  המדעית

הקורס נועד לסייע . ולהתנסות בהכתיבה מדעית  תמושתת עליהםלהכיר את העקרונות 
לסטודנטים בלימוד כללי הכתיבה האקדמית וסגנונה למטרות עיצוב מסמך של עבודה 

 אקדמית, כתיבת עבודות סמינריוניות או עבודת תזה.

 
  ויעדיו מטרות הקורס

 ליההמדעית וכל הכתיבה יסודות את להכיר .1

 לכתיבה תקניתוכלים כללים להכיר  .2
 ללמוד קריאה ביקורתית וכתיבה של מסמכים מדעיים .3

  מדעית לחקירה ושאלות נושאים לבחון .4

 עבודת מחקר לתזהלבחון את מידת עניינם בכתיבת סטודנטים לאפשר ל .5

 
 נושאי הקורס

 עקרונות כתיבה אפקטיביתב שימוש .1

  מדעי יצירת רצף לוגי בכתיבת טקסט .2

 המדעית לבין החשיבה מדעיתה גומלין בין הכתיבהיחסי ה .3

 ניתוח ביקורתי של ספרות נסקרת ב להתנסות קרונותע .4

 ודיון תוצאות ,שיטותתקציר, מבוא,  :טקסט מדעיבים פרקהעקרונות לכתיבת  .5
  ניסוח שאלת מחקר .6

 ביבליוגרפיים בכתיבת טקסט באזכורים שימוש .7

 ברשימת המקורותורישומם בגוף המסמך ו ניהולם, מקורות איתור .8

 מדעי ולפרסום אקדמית לכתיבה תוהנוגע ואתיקה מדעית יושרה .9
 תנסות בכתיבה, הגהה, ביקורת עמיתים ועריכהה .10
 

 
 דרכי למידה

 -  קטנות בקבוצות שבועי בסיס על הקורס יועבר באמצעות הרצאות והתנסויות שונות בכתה
ומטלה  בין שיעור לשיעור ודה בביתיינתנו מטלות לעב. והמרצה הקבוצה חברי של משוב מתן ותוך

 .(Moodleסופית, אשר יוגשו באמצעות מערכת הלמידה המתוקשבת )
 

mailto:azisberg@univ.haifa.ac.il
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 סדנאות:שתי במסגרת הקורס יועברו  לכך, בנוסף

 
 תאריך נושא

 572כיתה מספר ב 03.11.20 איימי שפיראגב' מעבירה , חיפוש מאגרי מידע
 

  
 סדנה בזום – 15.12.20 רונית מרקוגב' תכנת מנדליי, מעבירה *

 
 

 שיעורים יתקיימו בקמפוס ובזום לסירוגין לפי לוח הבא:
 הלימודים יתקיימו בקמפוס – 13.10.2021
 הלימודים יתקיימו בקמפוס – 20.10.2021
 הלימודים יתקיימו בזום – 27.10.2021
 הלימודים יתקיימו בקמפוס  - 3.11.2021

 הלימודים יתקיימו בזום - 10.11.2021
 הלימודים יתקיימו בקמפוס - .11.202117

 הלימודים יתקיימו בזום - 24.11.2021
 הלימודים יתקיימו בזום - 1.12.2021
 הלימודים יתקיימו בקמפוס - 8.12.2021

 הלימודים יתקיימו בזום - 15.12.2021
 הלימודים יתקיימו בקמפוס - 22.12.2021
 הלימודים יתקיימו בזום - 29.12.2021
 הלימודים יתקיימו בזום - 5.01.2022

 הלימודים יתקיימו בקמפוס - 12.01.2022
     

  חובות הקורס:          

       חובה  -נוכחות סדירה והשתתפות פעילה בשיעורים 

      100% – מילוי מטלות הקורס 
      

 
 תרגילי הקורס

 *מועד הגשה תרגול מיומנות נושא התרגיל מספר תרגיל

12.0.127 "ממים"חמשת הבשימוש  קה סיכתיבת פ 1תרגיל   

12.11.10 יישום עקרונות כתיבה מדעית ביקורת עמיתים 2תרגיל   

זיהוי שיפור הפסקה,   3תרגיל 
משתנים וכתיבת 

 כותרת

שיפור כתיבה, ניסוח כותרות, 
 הגדרת משתנים

12.1.124  

יישום טכניקה לשיוך משפט  שיפור מבנה וזרימה  4תרגיל 
תיבה לפי לנושא וארגון הכ

 לוגיקה הנדרשתה

12.12.1  

רת יכתיבת סק 5תרגיל 
 הספרות: מבנה

ר וארגון וחיב - מבנה העבודה
 בין הפסקאות

15.12.2021 

1220.2.192 מיישמים את כל מה שלמדנורת יכתיבת סק 6תרגיל   
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הספרות: טיוטה 
 ראשונה

רת יכתיבת סק 7תרגיל 
 הספרות: הגשה סופית

1220.01.12 מיישמים את כל מה שלמדנו  

 
 בהתאם להתקדמות. תאריכי הגשהייתכנו שינויים ב הערה:*

 
 תומומלצ / צפייה קריאה

 
רעננה: האוניברסיטה  מדריך למחקר ולכתיבה מדעית: מהלכה למעשה.(. 2004) .חיות, ע

 הפתוחה.
  חיפה: בית הספר לעבודה כתיבת עבודת המחקר: מבנה, תכנים וסגנון.(. 2012) .לביא, י

 סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
Sainani, K. (n.d.). Coursera – Writing in the sciences. Stanford, CA: Stanford 

University.  Retrieved from https://www.coursera.org/learn/sciwrite 
 
 

תב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים *סטודנטים שיש ברשותם מכ
 לפי בשעות הקבלה או במייל. אלילפנות 

 

 לתשומת ליבכם!

או גניבה של מילים,  במילים של מישהו אחר, היא שימוש לא נכון ()פלגיאט גניבה ספרותית

ללת העתקה ללא מתן קרדיט למקור. היא כו מחשבות, רעיונות וביטויים של האחר והצגתם כשלך

מאתרי אינטרנט, קניית עבודות, העתקה מחבר, שכירת שירותיו של מישהו אחר לכתיבת 

עבודותיך. פלגיאט נחשבת כעבירה פלילית. היא מטופלת במסגרת ועדת המשמעת וכוללת עונשים 

חמורים, עד כדי הפסקת לימודים. בקורס זה, במקרה ויש לכם ספק לגבי פלגיאט, פנו למרצה 

 הם יתגלה פלגיאט, תהיה ענישה חמורה. במקרים ב

 

 

 
סיפורים הם נשק יעיל יותר מחרבות, חרבות יכולות להרוג רק את מי שניצב מולן, ואילו הסיפורים קובעים 

 .מי יחיה ומי ימות גם בדורות הבאים

 סטודנט/ית יקר/ה, 

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה להתאמות אנא 

 פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדואל 

 

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דואל

 

ס אנא פנה/י אליי בשעות הקבלה או במייל אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקור

 בסמוך לתחילת הקורס.

 
 
 

https://www.coursera.org/learn/sciwrite
mailto:LDA@univ.haifa.ac.il
mailto:mhait@univ.haifa.ac.il
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 ["'מתוך הספר "מלכים ג]  יוכי ברנדס 
 
 
 
 
 

יתקינו את התוכנה במחשבים הניידים מבקש שכל המשתתפים בסדנה  כה*סדנת מנדלי: המדרי
 .שתהיה זמינה בעת השתתפות בסדנהם כשל

 
  לפתיחת חשבון:

https://www.mendeley.com/?interaction_required=true 
 

 להתקנת התוכנה:
http://lib.haifa.ac.il/reference/citeman/index.php/he/mendeley 

 יעזר בסרטונים הבאים לפני ההגעה למפגש:ניתן גם לה
http://lib.haifa.ac.il/reference/citeman/index.php/he/mendeley 

 
 

 לינק לטבלת הכרות קבוצתית:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I0iXZpou0mx0AiYvKMHplJRoom1VST2z9x

cH1CiHil8/edit?usp=sharing 
 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%99%D7%95%D7%9B%D7%99+%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A1%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%99%D7%95%D7%9B%D7%99+%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A1%5D/1/1/0/
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
http://lib.haifa.ac.il/reference/citeman/index.php/he/mendeley
http://lib.haifa.ac.il/reference/citeman/index.php/he/mendeley
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I0iXZpou0mx0AiYvKMHplJRoom1VST2z9xcH1CiHil8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I0iXZpou0mx0AiYvKMHplJRoom1VST2z9xcH1CiHil8/edit?usp=sharing

