
 
 
 
 
 
 
 כללים בכתיבת

 פרויקטוןעבודת  
גילוי ואיתור  "                                

 "מידע דיגיטלי
 מידענות סייבר
 

 אורית צייכנרר "ד

 
 
 



הסקירה 
 הספרותית



 בהיבטים ובנושאים  הסקירה מתמקדת
נושא  /הקשורים לבעיה העיקרית

בעבודה נבדקת היכולת של  .העבודה
ת לאֵתר חומר מהספרות שיש לו /הכותב

יש  . ועשוי לתרום להבנתה, קשר לבעיה
צורך לסקור את כל ההיבטים הקשורים 

הדיון  . ישירה אליונגיעה ובעיקר , לנושא
חשיבות  יש , מפורטבהיבטים אלה יהיה 

'  לרצף שלהם וכו, להתפתחות הדברים
 "גילוי ואיתור מידע דיגיטלי"הנחיות להגשת פרויקטון  (.לכך ביטוי גם בדיוןרצוי לתת )



 

, הכלל המקובל בכתיבת סקירה ספרותית הוא

"  ערוכים בצורה של פירמידה הפוכה"שהדברים 

   "(.משפכית"או )

 

"  היבטים כלליים"מהסקירה מתקדמת , כלומר

 .הקשורים לבעיה מיקוד הנושאיםלקראת 
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 על אופן הרישום של הסתמכות על
 מקורות

  – וציטוטם בגוף העבודה 

 .ראו בסעיף ביבליוגרפיה
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 קשר הגיוני ורציף בין יש להקפיד על יצירת
כל פסקה צריכה להיות  , כלומר. הפסקאות השונות

 .ולזאת שבאה לאחריה, קשורה לקודמתה
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 חשוב ביותר שסגנון הכתיבה של הסקירה
לזה שבשאר חלקי זהה הספרותית יהיה 

הגם שהסקירה הספרותית , כלומר. העבודה
יש , מבוססת על מידע שנאסף מתוך ספרות

להקפיד ולעבדו בסגנון ובשפה שמשתמשים  
 !בה גם בחלקים האחרים של העבודה

 ( להימנע מלהעתיק  יש  -בלשון אחרת
 (.רקע ספרותי ממקור אחר
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 תיאור מקרה/הצגת הבעיה
וכיווני  שאלות מחקר , מטרת המחקר

 חקירה
  

o           הבעיה  או בחלק זה יוצג בתמציתיות המקרה שנבחן
התיאור יתמקד בפרטים שיש להם . במקום התרחשותה

 .לבעיה הנבדקת/נגיעה לנושא העבודה/השלכה

o           להיבטים " טבעי"חלק זה חייב להיות קשור באופן
 .  הדיון -הספרותית כמו גם לפרק שיבוא אחריו  שנסקרו בסקירה

o          היקף החלק הזה הוא כעמוד אחד. 
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 השיטה

אוכלוסיה 

כלים 

מהלך המחקר 
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 תוצאות

יש להציג התוצאות בהתאם להשערות המחקר. 

 לאורך העבודה עיקביותחשוב לשמור על 

להציג ממצאים כמותיים ואיכותיים. 
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 הדיון
היכולת כאן באה לידי ביטוי . הדיון הוא לב העבודה

את הבעיה לאור הממצאים   נתחשל הכותב ל האקדמית
אותם עם ההיבטים   לעמתשנמצאו בפועל כמו גם 

 .שנסקרו בסקירה הספרותית
o           המצופים המחקר לתוצרי בדיון יש להתייחס

 .והוגדרו במבואבעבודה 
o           ולציין   להביע עמדה אישיתחשוב מאוד

 (.התנסות אישית, למשל)הנמקותיה ועל מה היא מבוססת 
o            יש הנוהגים לכלול בפרק זה תת סעיפים כמו

המקדישים לכך כותרות ראשיות  המלצות ויש ,מסקנות
 .סקירה ספרותית ודיון, ברמה זהה לזאת שבמבוא

o           עמודים 4-5-כהיקף הדיון הוא. 
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 סיכום

עיקרי  כוללים בו את . כשמו כן הוא, הסיכום
בסקירה  , שנאמרו קודם לכן במבוא הדברים

 .למסקנותבעיקר  -הספרותית ובדיון 

o           מלכלול בסיכום היבטים שלא   להימנעיש
ביותר   המלצות תמציתיותנדונו בעבודה למעט 

 .י המשך או לפעולות עתידיות/למחקר

o          היקף הסיכום הוא כעמוד אחד. 
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איגוד הפסיכולוגיה  ) APAנהוג לאמץ את כללי הרישום של , ככלל ביבליוגרפיה
יש להקפיד על אחידות   -אם נוהגים בגישה אחרת (. האמריקאי

 (.אין לערבב סוגי רישום שונים לפריטי ביבליוגרפיה, כלומר)
 
 אחד המאפיינים  אופן הרישום והציטוט הביבליוגרפי הינו

כך שאי הקפדה  , המשמעותיים ביותר בכתיבה אקדמית
 .עליהם היא בעלת השפעה מכרעת על הליך ההערכה

 
גם יופיע , יש להקפיד שכל מחבר או מסמך שמוזכר בגוף הטקסט

אין לכלול ברשימה   -ברשימה הביבליוגרפית ולהיפך
 .הביבליוגרפית שם של מחבר או מסמך שאינו מצוין בגוף הטקסט

 
 בגוף הטקסטשל שנת הפרסום הן  רישום זההיש להקפיד על  

 "גילוי ואיתור מידע דיגיטלי"הנחיות להגשת פרויקטון  .ברישום ברשימה הביבליוגרפיתוהן 



o          אזכורים וציטוטים: 

 רושמים את שם  -כאשר מעבדים רעיון של מחבר
המשפחה ולאחריו בסוגריים את שנת ההוצאה 

 .ולאחר מכן יבוא הטקסט

 

טוען שההשקפה על העתיד  ( 2005)ישראלי : "לדוגמא
 ".נראית תמוהה ביותר

 "גילוי ואיתור מידע דיגיטלי"הנחיות להגשת פרויקטון 



 רושמים   -דברים של מחבר  מצטטים במדויקכאשר
ולאחריהם מציינים בתוך  , את הציטוט בתוך מרכאות

השנה ואת מספר העמוד  , סוגריים את שם המחבר
 .שממנו לקוח הציטוט

 

1889, הרצל" )אין זו אגדה -אם תרצו : "לדוגמא  :
234.) 
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 יש לכתוב גם בגוף  - המקור נכתב בלועזיתכאשר
 .  הטקסט את שם המחבר בלועזית

 

אם המקור הוא : לדוגמאLerman, A. B. (1999). 

The Gap: New York: Atheneum 

 אזי בגוף הטקסט יש לכתוב("Lerman 1999 ")  ולא
 (".1999)לרמן "
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ישראלי"בספר של , למשל)כאשר מביאים מקור משני "
גוף )מציינים בטקסט "( אברהמי"מביאים מדברי 

אך ברשימה הביבליוגרפית , את שניהם( העבודה
מציינים רק את המסמך שבו נעשה שימוש בפועל 

 "(.ישראלי"רושמים רק את הפרטים של  -במקרה שלנו )

 

י "במחקר שנערך ע: בגוף הטקסט ייכתב: לדוגמא
נמצא שיש  ( 2004, בתוך ישראלי( )1950)אברהמי 

 ...".תמימות דעים לגבי ההשפעה של

 יופיעו רק הפרטים על ישראלי  -ברשימה הביבליוגרפית
2004. 
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הרישום של המקורות ברשימה  אופן 
 הביבליוגרפית

  הסגנון הרווח לרישום המקורות הוא זה המונהג
גופים  (. APA)י איגוד הפסיכולוגיה האמריקאי "ע

-וגם ה, ומוסדות עשויים לאמץ סגנונות דומים
APA עשוי לשנות את הנחיותיו  . 

 
  ההקפדה על הרישום הביבליוגרפי באה להבטיח

ולפיכך יש , לאתר את המקורשהקורא יוכל 
 .  לכלול ברישום את כל הפרטים בהקשר לכך

 
 לאורך   אחידהעיקרון השני הוא שהכיתוב יהיה

 .כל הרשימה
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הרישום של פריטים  דוגמאות לאופן 
 .ביבליוגרפיים

http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/510/6040 

http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/510 

http://kabayim.com/academic.htm 
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 נספחים

כל נספח יתחיל בעמוד חדש ויישא כותרת שתכלול את  
 -' נספח א: "לדוגמא)מספר הנספח מבוטא באותיות 

 "(.'מכשירי הניידהתפלגות 

 

 ראה  : "למשל)בגוף העבודה יש לציין הפניה לנספח
ראה  : "למשל)רצוי גם לִמספר העמוד שלו "( 'נספח א
 "(.32' עמ', נספח א
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