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 סטודנטים במסלול עם כתיבת תזה )מסלול א'( -נהלי לימודים וביצוע מחקר

 

 ברכות על הצטרפותך ללימודי תואר שני בקרימינולוגיה, במסלול עם כתיבת תזה.

כללים ולוחות זמנים הנדרשים מסטודנטים במסלול א', המבוססים על  המסמך שלפניכם מציג

 אוניברסיטאי.החלטות ביה"ס ותקנון לימודי תואר שני ה

 כללי

( היא להביא את הסטודנט לידיעה מעמיקה בתחום ידע תזהמטרת עבודת הגמר המחקרית )

מסוים, לשימוש בשיטות מחקר הנהוגות בתחום, וכם לבחון את כושרו לחקור בעיה, לנתח 

 בצורה ובסגנון נאותים.   תזהממציא מחקר בצורה עצמאית, להסיר מסקנות ולכתוב עבודת 

נט במסלול א' מוטלת האחריות לאתר מנחה מוסמך להנחיית עבודות תזה )בדרגת על סטוד

 מרצה ומעלה( המאושר ע"י יו"ר ועדת מ.א. בביה"ס והרשות ללמודים מתקדמים. 

עבודה עצמאית באחריות המונחה ובפיקוחו של המנחה,  היאחשוב להדגיש כי עבודת התזה 

ולוגיה, אופן ביצוע המחקר, הליך כתיבת שבא לידי ביטוי בהכוונת נושא המחקר, המתוד

 העבודה ועד להגשת העבודה לשיפוט רשמי.

 תזהכתיבת מרכזיות במסלול לימודים עם הזמן הנקודות 

ולדווח לועדה  מנחה יש לאתר. שנת הלימודים יתחיל כבר עם תחילת החיפוש אחר מנחה .1

לתחילת קר עד והסכמה על נושא מחטנטטיבית התקשרות  ספרית לתואר שני על-הבית

 .חופשת הפסח בשנה א'

בסמסטר ב',  בסמינר לתלמידי מחקר' ישתתפו אתלמידים המעוניינים לעבור למסלול  .2

שמטרתו לסייע להם בגיבוש הצעת מחקר, בנוסף להנחיה הפרטנית ע"י המנחה 

 המיועד/ת.

 ידי המנחה הפוטנציאלי. -ביולי בשנה א' וזו תיבדק על 1-תוגש ב טיוטת הצעת תזה .3

בין הסטודנט/ית למנחה ייחתם ויוגש למזכירות ביה"ס, לאחר שהמנחה  חוזה התקשרות  .4

תוגש במקביל, הצעת המחקר טופס מופיע באתר ביה"ס(. ה)אישר/ה את ההצעה 

 30. החתימה על חוזה ההתקשרות והגשת ההצעה לשיפוט ייעשו עד יום לשיפוט

 למעבר ללימודים במסלול א'. יבספטמבר, בסמוך לפני תחילת  שנה ב', ואלו יהוו תנא

 -בהתאם להנחיות כתיבת הצעת התזה )ראו בהמשך הצעת המחקר תוגש כאמור לשיפוט .5

ספרית ללימודי מ.א, -ההנחיות מופיעות גם באתר ביה"ס(. ההצעה תועבר לוועדה הבית

 אשר תעבירה לקורא אחד או יותר, עפ"י החלטתה. 

אינה ראויה להגשה ולא ניתנת  תזהר ליודגש כי אם עד נקודת זמן זו, הצעת המחק .6

 לתיקון, רשאי המנחה להפסיק את ההתקשרות.
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: בסמכות הקוראים להמליץ על: )א( אישור ההצעה )עם או תזהשיפוט הצעת המחקר ל .7

האישור בתיקונים ו/או בבדיקה נוספת של ההצעה )המתקונת(;  התנייתבלי שינויים(; )ב( 

ות הדעת שתתקבל מהקורא תישלח למנחה ולסטודנט ההצעה. בכל מקרה, חו דחיית)ג( 

באופן אנונימי. במקרה של המלצה לביצוע תיקונים ללא כל התניה של אישור ההצעה 

בביצועם, הסטודנט מחוייב להתחשב בהמלצות אלה, ולבצען במהלך המחקר או בשלב 

ט הכתיבה הסופית. במקרה של התניית אישור ההצעה בביצוע התיקונים, על הסטודנ

לתקן את הצעתו בהתאם, ולהגישה שוב לשיפוט חוזר בלווית מסמך חתום ע"י המנחה, 

 . תזהאשר יפרט את התיקונים שבוצעו בהצעת ה

החוגית והרשות ללימודים  .א.האישור הסופי של ההצעה הוא בסמכות יו"ר ועדת המ

 מתקדמים.

ילת כל חודש על המונחה חלה החובה לעדכן את המנחה בדבר התקדמותו בעבודה בתח .8

 ע"י הגשת מסמך או שליחת דוא"ל המפרט התקדמות ותכנית עבודה לתקופה הקרובה.

 אי עמידה בדרישה זו עלולה להוביל להפסקת ההנחייה.

של המנחה והסטודנט, ולכן כל פרסום שלו )או חלק  עבודה משותפתהוא  תזההמחקר ל .9

והסטודנט מצטרף למחקר ממנו( בעתיד ייעשה בשיתוף פעולה ובהסכמה בינהם. במידה 

רחב יותר של המנחה, הרי שכל ממצאי המחקר נחשבים כשייכים למנחה. במקרה אחר, 

 הממצאים ייחשבו כשייכים למנחה ולסטודנט. 

במידה מיד עם אישור סופי של הצעת המחקר, ו: אישור ועדת אתיקה פקולטטית .10

לוועדת האתיקה של והמחקר כולל מחקר אמפירי בבני אדם, היא תועבר ע"י הסטודנט 

)טופס  . באחריות הסטודנט למלא בקפידה את הטופס הנלווה לוועדת האתיקההפקולטה

במקרים בהם נדרש גם אישור ועדת . בקשה לוועדת האתיקה נמצא באתר הפקולטה(

ו/או אישור מגוף נוסף כגון השב"ס, הרשות לשיקום  הלסינקי )ניסויים קליניים בבני אדם(

בהתאם לנהלים. על הסטודנט  הבקשותבאחריות הסטודנט להגיש המשטרה, והאסיר, 

 , ולתכנן את לוח הזמנים בהתאם כדי למנוע עיכובים.אלו לקחת בחשבון דרישות

לו"ז מפורט לביצוע המחקר  .בביצוע המחקרלאחר קבלת כל האישורים, יחל הסטודנט  .11

 ידי המנחה והסטודנט.-ייבנה במשותף על

, על בשנה ב' ביולי 1לקריאת המנחה תתבצע עד ליום במלואה  הגשת עבודת התזה .12

 מנת לאפשר זמן להערכה וביצוע שינויים נדרשים.

במזכירות ביה"ס, לאחר קבלת אישור בכתובים שיפוט רשמי עבודת התזה תוגש ל .13

 . באוקטובר, בתום שנה ב' ללימודים 30ממנחה העבודה, עד ליום 
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יצוע בדיקה צורנית של העבודה ברשות ניתן להגיש את התזה באופן רשמי לאחר ב .14

ללמודים מתקדמים. העבודה תיכתב בהתאם לנהלי הכתיבה האוניברסיטאיים המצויים 

 באתר הרשות ללמודים מתקדמים:

http://graduate.haifa.ac.il/images/stories/tfasim/hebrew/Thesis&PhD_WritingIn

struction_28122014.pdf 

, המפורטים באתר APAיש להגיש את התזה בהתאם לכללי הציטוט האחיד של ה  .15

 . /nce/citationshttp://lib.haifa.ac.il/refereהספריה: 

, כל פרסום של ממצאי המחקר או חלק מהם ייעשה בשיתוף תזהלאחר אישור סופי של ה .16

 מוסכם מראש בחוזה ההתקשרות להנחיית עבודה גמר מחקרית. כפעולה מירבי, 

: במידה והמנחה יגיע למסקנה כי ביצוע המחקר אינו מתנהל הפסקת ההתקשרות .17

הפסיק את ההנחיה, והעניין יובא , הוא רשאי להתזבהתאם ללוח הזמנים או דרישות ה

  .ון בוועדת המ.א החוגית לצורך שקילת האפשרות של מעבר הסטודנט למסלול ב'ידל

בכתב למנחה וליו"ר ועדת  תבכל מקרה של חריגה מההתחייבויות, על הסטודנט לפנו-

מסמכים המ.א החוגית ולבקש בקשה לחריגה, עם נימוק ופירוט הסיבות לכך ובליווי ה

ד עתועבר בטופס הרשמי המיו תזההרלבנטים )בקשה להארכת זמן להגשת עבודת ה

לכך ונמצא באתר ביה"ס והרשות ללמודים מתקדמים(. ההארכה תאושר ע" הגורמים 

 המוסמכים רק במקרים יוצאי דופן. לאחר אישור החריגה ייקבע מועד הגשה חדש בכתב.

ים את עבודת המחקר בזמנים המצופים, הוא באם הסטודנט אינו מסוגל או רוצה להשל-

רשאי להודיע על החלטתו להפסיק את ביצוע המחקר. בשלב זה עליו להעביר את כל 

החומרים שנאספו עד כה למנחה ולהשלים את המחויבויות האקדמיות האחרות לסיום 

 (.תזההתואר תוך כדי מעבר למסלול ב' )ללא 

נעשתה שלא בצדק, הוא רשאי לפנות במידה והמונחה חש כי הפסקת ההתקשרות -

ליו"ר ועדת המ.א או לראש ביה"ס על מנת לבדוק האם הפסקת ההתקשרות היתה 

 מוצדקת ונעשתה עפ"י הנהלים. 

http://graduate.haifa.ac.il/images/stories/tfasim/hebrew/Thesis&PhD_WritingInstruction_28122014.pdf
http://graduate.haifa.ac.il/images/stories/tfasim/hebrew/Thesis&PhD_WritingInstruction_28122014.pdf
http://lib.haifa.ac.il/reference/citations/
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 לוח זמנים של ביצוע עבודת תזה –טבלה מסכמת 

 הערות מועד שלב

איתור מנחה, התקשרות 

 וגיבוש נושא למחקרטנטטיבית 

  עד חופשת הפסח שנה א

  סמסטר ב' שנה א השתתפות בסמינר לכותבי תזה

חובה! תיבדק ע"י המנחה  ביולי שנה א' 1 הצעת תזה טיוטת 

 הפוטנציאלי

אישור ההצעה ע"י המנחה, 

חתימה על חוזה התקשרות עם 

והגשת ההצעה לשיפוט  מנחה

 ספרית-הוועדה הבית

 , לפניבספטמבר 30

 סמסטר א שנה ב

הוועדה  מעבר למסלול א'.

ת לאשר את ההצעה, רשאי

לדרוש תיקונים או לדחותה, 

 .בתיאום עם המנחה

הגשת הצעת התזה לאישור 

, לגופים ועדת אתיקה פקולטתית

הרלוונטייים, ובהתאם לצורך 

 הלסינקי

מיד עם אישור הצעת 

  המחקר

 

לו"ז מפורט ייבנה עם  מהלך שנה ב ביצוע המחקר

 המנחה

הגשת התזה לאישור המנחה 

 הגשה סופית טרום

בכדי לאפשר זמן  –חובה!  ביולי שנה ב' 1עד 

 לבדיקה ותיקונים

הגשה סופית של התזה לשיפוט 

 לאחר אישור המנחה 

 התזה תוגש לשיפוטחובה!  אוקטובר  1

לאחר ביצוע בדיקה רק 

צורנית של התזה במשרדי 

 הרשות ללמודים מתקדמים

 

 



 

 

5 
 

 

  תזהל מחקר הצעת לכתיבת הנחיות

 תיאורטית משמעות בעל הוא המוצע המחקר כי לקורא להראות היא המחקר הצעת מטרת

 הרקע את להציג נועדה המחקר הצעת. סבירה זמן במסגרת אותו לבצע ניתן וכי ואמפירית

 כתיבת. העבודה תכנית את מהווה והיא חקירתה אופן ואת המחקר שאלת את, התיאורטי

 טיוטות והחלפת ותיקונים שינויים ייערכו במהלכו, סבלנות הדורש תהליך הנה המחקר הצעת

 .למונחה המנחה בין

 מועד ואופן ההגשה

 בתום שנה א', לכל  30.9עד  .א.ספרית למ-תוגש לוועדה הבית תזההצעת המחקר ל

  המאוחר.

  עותקים כרוכים למזכירות ביה"ס, לאחר שאושרה והוחתמה ע"י  בשניההצעה תוגש

 .תזהמנחה/י ה

 מבנה ההצעה

עמודים, לא כולל שער, תוכן העניינים, רשימה ביבליוגרפית  12הוא עד  היקף ההצעה

 ונספחים. 

 ס"מ לפחות.  2.5, ברווח כפול ושוליים של 12ההצעה תודפס בגופן גודל 

 ההצעה תכלול:

 כותרת העבודה בעברית ובאנגלית, תאריך הגשה, שם המגיש, מס' ת.ז, שם שער :

 המנחה/ים וחתימתו/ם.

 תוכן העניינים. 

 נושא המחקר, תחומו, מטרותיו, והרציונל לביצועו.מבוא : 

 כולל סקירת ספרות רלוונטית ישירות לשאלות המחקר, ותיאור מפורט רקע תיאורטי :

 של המסגרת המושגית שתנחה את המחקר.

 כולל הצדקתן והסבר הקשר שלהן לסקירת הספרות שאלות / השערות המחקר :

 שהוזכרה לעיל. 

 המחקר המתוכנן )כמותני או איכותני(, שבמסגרתו תהיה : תיאור שיטת שיטה

התייחסות מפורטת להיבטים שונים, בהתאם לסוג ולשאלת המחקר, כגון: האוכלוסייה 

הנחקרת ודרך בחירתה, כלי איסוף הנתונים )שאלונים, תצפיות, חומר ארכיוני וכו'( 

תונים, כולל כלי ואופן העברת המחקר )הליך איסוף הנתונים(, דרכי ניתוח ועיבוד נ

 הניתוח )סטטיסטיים או איכותניים(.

 יש לכלול בהצעה התייחסות ספציפית לפן האתי של המחקר היבטים ושיקולים אתיים :

 אדם. -ולוודא שההליך המוצע עומד בקריטריונים של אתיקה במחקר בו משתתפים בני

 וגיה.: תרומתה הצפויה של העבודה לתיאוריה ולידע בקרימינולתרומת המחקר 
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 השלכות אפשריות של ממצאי העבודה לשדה הקרימינולוגיה.השלכות המחקר : 

 קשיים צפויים במהלך המחקר ומגבלות המחקר.קשיים ומגבלות המחקר : 

 לוח זמנים משוער להתקדמות המחקר.לוח זמנים : 

 רשימה ביבליוגרפית הכוללת את כל המקורות שיש התייחסות אליהם ביבליוגרפיה :

 .  APA -עה, מאוזכרים בהתאם לכללי הציטוט האחיד על פי הבגוף ההצ

 במידת הצורך יש לצרף בסוף ההצעה שאלונים, מכתב פניה למשתתפים, נספחים :

 הסכמה מדעת למחקר וכדומה.

 

: במידה וההצעה מתייחסת לחלק מפרויקט רחב יותר לו שותף הסטודנט, יש צורך שימו לב

מחקר, ולהבהיר את התרומה הייחודית של ההצעה לציין זאת במפורש בהקדמה להצעת ה

 ושל הסטודנט לפרויקט הנ"ל. 

 


