
ר יעל בלבן"ד



:על מה נדבר היום

איתור מקורות אקדמיים לעבודה✓

שימוש מושכל באינטרנט ✓

קריאה יעילה של מאמר✓

(  ביבליוגרפיה)רישום מקורות ✓

ר יעל בלבן"ד



.כתיבה מתחילה בקריאה✓

.קריאה מתחילה באיתור חומר✓

כדי לכתוב עבודה עלינו לאתר מאמרים ✓

.שעוסקים בנושא שעליו בכוונתנו לכתוב

. חשוב להשתמש במקורות אקדמיים נאותים✓

.(הכותבים הם תלמידי תיכון! זה למשל מקור בעייתי)

.  מקורות אקדמייםכל עבודה אקדמית מסתמכת על 

.  שבוצע על ידי חוקריםמחקר קודם מקורות אלה הם תוצאות של 

,  פרקים בספרים או ספרים שלמים, הם עשויים להתפרסם כמאמרים

.או פרסומים באתרים אקדמיים

ר יעל בלבן"ד

https://www.yo-yoo.co.il/avodot/guide.php?id=61


?איך מוצאים מקורות מתאימים

מקור מצוין לחומר רלבנטי הן ההפניות הביבליוגרפיות  

.שכבר בידכםבמאמריםובסילבוס הקורס 

ר יעל בלבן"ד

בספריית המכללה" זום"מערכת כדאי להשתמש ב

לחיפוש ספרים בקטלוג הספרייה ומאמרים ממאגרי המידע

https://beitberl-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=972BBR_INST_V1


:מאגרי מידע ומנועי חיפוש נוספים

מאגרי מידע באתר הספרייה

Academic Search Premier ,ProQuest Central: כגון

.  למאמרים בעבריתמפתח חיפה ו

לחיפוש מאמריםGoogle Scholar" גוגל סקולר"מנוע החיפוש 

. מנוע ספציפי לחיפוש מאמרים אקדמיים באינטרנט

גוגל סקולר מציע גם מאמרים המצטטים את המאמר שנמצא 

.ומאמרים נוספים באותו נושא

ר יעל בלבן"ד

https://www.beitberl.ac.il/libraries/main-library/pages/maagarey_meida.aspx
https://www.beitberl.ac.il/libraries/main-library/pages/maagarey_meida.aspx
https://www.beitberl.ac.il/libraries/main-library/pages/maagarey_meida.aspx
https://ezproxy.beitberl.ac.il:2219/primo-explore/search?vid=IHP&lang=iw_IL
http://scholar.google.co.il/schhp?hl=iw


:תרגיל

,או למאגרי המידע" זום"למערכת , היכנסו לאתר הספרייה

*:לבחירתכם, וחפשו מאמר באחד הנושאים הבאים
מעורבות הורים בחינוך✓

יחסי הורים ומתבגרים✓

הוראה בכיתות משלבות✓

(  מקור, שם המאמר, שנה, ת/שם המחבר)העלו את פרטי המאמר 

.  באתר הסדנה" איתור מאמרים: תרגול"לפורום 

.שדרוש לכם לעבודה, אפשר לבחור נושא אחר*

ר יעל בלבן"ד



האינטרנט כמקור לכתיבה אקדמית  

. מידע רב מאוד, זמין, נגיש: היתרונות

.יש גם מידע שגוי ומוטה, איכות המידע אינה אחידה: החסרונות

ר יעל בלבן"ד



.בתבונה ובזהירותבתנאי שמשתמשים בו , האינטרנט הוא כלי נוח

:קריטריונים בסיסיים לבדיקת אתרים
? מי אחראי לאתר? מי הכותב: סמכות1.

,(מודפס או מקוון)אקדמיתמיד נעדיף מאמר שפורסם בכתב עת 

.ת בתחום/ת שעוסק/חוקרונכתב על ידי 

?    האם יש קישורים והפניות למקורות מידע אחרים: דיוק2.

?האם המידע תואם מידע ממקורות אחרים

?מתי נכתבו הדברים: עדכניות3.

?  אתר רשמי או מדעיהאם מדובר ב: אובייקטיביות4.

?או שזה אתר מסחרי או פוליטי

!חשוב תמיד להצליב מידע משני מקורות לפחות

ר יעל בלבן"ד



?איך נפיק מהם את המידע הדרוש לנו. מצאנו מקורות ראויים

–במילים אחרות 

?איך קוראים מאמר

ר יעל בלבן"ד



.מאמר הוא כמו קטע משיחהלכן, מדע הוא דיון מתמשך

,  מאמר הוא שאלה שנשאלת על הידע הקיים

, או תשובה לשאלה שהועלתה קודם

.כלומר תשובה חדשה לאותה שאלה, או ויכוח עם ידע קיים

,  או השאלות המוצגות במאמרמהי השאלה בקריאת מאמר נחפש 

המוצעות לשאלות אלה  מהן התשובות 

.  ומה היחס בינן לבין מאמרים אחרים באותו נושא

ר יעל בלבן"ד



אלא  , עבודה אקדמית איננה סיכום של מאמר או כמה מאמרים

. דיון מנומק ומבוסס בנושא מסוים ומוגדר

. המידע הדרוש לנואלא נחפש בתוכם את " נסכם מאמרים"לכן לא 

ר יעל בלבן"ד



ר יעל בלבן"ד

:למידע החיצונילפני הקריאה נשים לב 

?  מה הדגש העיקרי? מה הנושא–כותרת

.  הם מקורות סמכותשם הכותב והבמה 

.  עדכניות–התאריך

(.  וחשוב" קלאסי"אך מאמר מלפני זמן רב עשוי להיות )

.  העניינים המרכזיים בהם יעסוק המאמר–תקציר

,  מקור סמכות?   ת/ת הכותב/על מה מסתמך–ביבליוגרפיה

.  והצעות להמשך למידה, השתייכות לזרם תיאורטי



ר יעל בלבן"ד

כותרת

שם הכותב

במה ותאריך

תקציר

פתיחת  

המאמר  

עצמו



ר יעל בלבן"ד

:מאמר תיאורטי–מרכיבי המאמר 

. תאריך, הבמה, שם הכותב: מידע חיצוני✓

כותרת✓

תקציר ✓

(סקירת המחקר הקיים, טענה, שאלת המחקר, רקע)מבוא ✓

(דיון, ביסוס, טענות)גוף המאמר ✓

סיכום  ✓

(ביבליוגרפיה)רשימת מקורות ✓



ר יעל בלבן"ד

:מאמר כמותי או איכותני–מרכיבי המאמר 

. תאריך, הבמה, שם הכותב: מידע חיצוני✓

כותרת✓

תקציר ✓

(השערת המחקר, שאלת המחקר, סקירת ספרות, רקע)מבוא ✓

(דיון, עיבוד הממצאים, ממצאים, שיטות)גוף המאמר ✓

סיכום  ✓

(ביבליוגרפיה)רשימת מקורות ✓



?איך לקרוא מאמר

בשום מקרה  

!!!לא מעתיקים פסקאות שלמות וחצאי עמודים כמו שהם

?למה

.  הפיסקה היא חלק מטיעון ארוך ומפורט, בדרך כלל1.

.והיא מכילה פרטים מיותרים, העתקה מוציאה אותה מההקשר

.טעויות וסתם פרטים טפלים, סתירותהתוצאה עלולה לכלול 2.

גם אם יש הפניה  , העתקה נרחבת אסורה ונחשבת להעתקה3.

.ביבליוגרפית



(.מלבד דוגמאות והסברים)תנו כותרת לכל פיסקה : קריאה פעילה

ר יעל בלבן"ד

כל משפט נכתב בהקשר מסוים  (. במירקוראו לפחות לא להסתפק )לא כדאי למרקר 

.עלול להוביל לטעויותהמירקוריםודילוג על מה שבין 



(.מלבד דוגמאות והסברים)תנו כותרת לכל פיסקה : קריאה פעילה

.מתן כותרת או כתיבת הערה דורשים מכם לחשוב ולהבין על מה מדובר

.  זו קריאה יותר פעילה מסתם סימון וכך תבינו יותר ותזכרו יותר

ר יעל בלבן"ד



ר יעל בלבן"ד

?מה עושים כשיש עיבודים סטטיסטיים



ר יעל בלבן"ד

?מה עושים כשיש עיבודים סטטיסטיים

הדיון בממצאים  לצרכים שלנו נוכל בדרך כלל להבין את 

.גם ללא ידע בסטטיסטיקה



?איך לקרוא מאמר

(.תאריך, היכן פורסם, ת/שם הכותב)רושמים את המידע החיצוני . 1

כדי להבין על מה המאמר, מרפרפת, קוראים קריאה ראשונית. 2

.  קוראים אותו–תקציראם יש . באופן כללי

(.סיכוםב)ומה המסקנות ( מבואב)בודקים מהי שאלת המחקר . 3

.  הטענה המרכזית בכל פיסקהקוראים את המאמר ומאתרים את . 4

,  בשולייםהערה קצרה או כותבים , מסמנים משפט או מילות מפתח

.  לפיסקהכותרתאו כותבים 

. פרטים קטנים,הסברים,דוגמאותלא מסמנים . 5

!  פסקאות שלמותלא ממרקרים 

ר יעל בלבן"ד



?איך לקרוא מאמר

כדי להבין את  , עוברים שוב על ההערות והכותרות שנתתם. 6

?  האם הבנתם את הטענות. המהלך הכללי של הטיעון

.כותבים לעצמכם מה הבנתם? האם ברורה הטענה המרכזית

. רלבנטי לנושא שבחרתםמסמנים מה מהמידע . 7

.אם לא כל המאמר רלבנטי לנושא" לסכם את המאמר"לא כדאי . 8

. שיש לענות עליהרק מה שמתייחס לשאלה בחרו מתוך המאמר 

ר יעל בלבן"ד



:תרגול בקריאת מאמר

וכץ  גילורמאת " ?כמו כולם או עם כולם"פתחו את המאמר 1.

.קראו את תקציר המאמר. שנמצא באתר הסדנה

.  פתחו מסמך וורד חדש2.

(.מקור, שם המאמר, שנה, שמות המחברים)המידע החיצוני כתבו את 3.

הפסקאות הראשונות של המאמר  6-לכתבו כותרות או הערות 4.

(. לא כולל התקציר, עמודים ראשונים3)

באתר הסדנה והוסיפו ללוח  " קריאת מאמר"היכנסו ללוח השיתופי 5.

.אחת מהכותרות שנתתם

ר יעל בלבן"ד



?האם כל המידע הדרוש נמצא בידי

?האם כל המידע הנמצא בידי אכן דרוש

.אפשר להתחיל לכתוב–אם כן 

:לפני שממשיכים נעצור ונבדוק

ר יעל בלבן"ד



(:ביבליוגרפיה)רשימת מקורות 

.*שהשתמשתם בהםכל המקורות צרפו לעבודה רשימה של ✓

הפנו למקור בו השתמשתם בהערת שוליים  , בגוף העבודה✓

(.  129, 2014כהן )או בין סוגריים 

לרשותכם מצגת שעוסקת בכתיבת ביבליוגרפיה  ✓

.באתר המרכז להוראה ולמידה

.  לאתר הספרייהלמידע נוסף היכנסו ✓

בזמן שאתם מחפשים  כדאי מאוד לרשום לעצמכם הפניות ביבליוגרפיות * 
.כדי שלא תשכחו מאין לקוח כל מאמר, מאמרים

ר יעל בלבן"ד

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/kidum-lemida/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/libraries/main-library/citation_guide/apa7/pages/default.aspx


:תזכורת

אתיקה אקדמית
בגוף העבודה  , לכל מקור עליו מסתמכים( לכתוב הפניה)להפנות חובה

בין אם מצטטים במדויק או מנסחים מחדש ,  וברשימה ביבליוגרפית

.  במילים שלכם

כל שימוש בטקסט שכתב אדם אחר או בחלק ממנו חייב להיעשות  

פגיעה בזכויות יוצרים היא עברה על  . שמירה על זכויות היוצרתוך 

.  הונאה ורמאות, חוקי מדינת ישראל

,  של הקטעים המצוטטיםסימון ברור על ידי ? איך ניתן לשמור על הכללים

.  והפניה למקורציון שם הכותב

וגם ניסוחו מחדש במילים שלכם  , העתקה של קטע טקסט ללא סימון

.  "(העתקה)"עברה אקדמית היא , בלי לציין שהרעיון נלקח ממקור קיים

ר יעל בלבן"ד



!בהצלחה בכל המטלות


