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 אילן -אוניברסיטת בר
 

               ופוליטיקה ישראליתיסודות המשטר  : שם הקורס
 96-005-30/1  :הקורס מס'

 ראובן חיראקד"ר  מרצה:שם ה
 

 ורשימת נושאים לבחירהעיונית  הנחיות לכתיבת עבודה
 

 ה מחקרית.כתיבכדי ל וניתוחו, ו, עיבודמידעאיסוף  יותמיומנופיתוח מטרת העבודה: 
 

 .בעבודה 60 ציוןבקבלת ותנה מסיום הקורס בהצלחה  . הסופיהציון מ %20: מטלהמשקל ה
 

 .המצורפת רשימת הנושאים ביןמ אחרנושא תלמיד יבחר כל מטלות: 
 

 :מייללכתובת התישלח  מטלהה מרצה.יתואם עם ה :ת העבודההגשמועד 
u.ac.ilHirakr@bi  מכורכת למרצהתוגש ו. 

 
תוכן  ,)לא כולל עמודי שערבלבד עמודים  6 – 5 : אחרים היקף העבודה והיבטים טכניים

 ,של שורה וחצי בין השורות יםרווח, מ(David) 12הדפסה בגופן  ורשימת מקורות(. עניינים 
 תוכן הענייניםו)עמודי השער  גוף העבודה בלבדיש למספר את . שורות בין הפסקאות 3 -ו
 (.באותיות רומיות סומנוי

 

 :יכלול מבנה העבודה
 
ומספר העבודה, שם שם , מחלקהשם ה, מוסד האקדמישם ה   -שיכלול שערעמוד  (1

 הגשה.הותאריך  של הסטודנט שם המרצה, שם ומספר תעודת הזהות הקורס, 
 
 .בעבודה מיקומםהפרקים ו ותתי ראשי בו יפורטוהשער ועמוד לאחר   -תוכן עניינים (2
 
 את הקורא בשער "הכניס"תפקידו ל : מהיקף העבודה 15%-10% -כ  -מבואפרק ה (3

סוגיה שהמחקר דן הרקע ל - ראשון חלק: בהתאם לשלבים הבאיםהעבודה. מבוא טוב נבנה 
 חלק. ועוד מרחב הנושא/מבחינת זמן המחקר גבולותתיאור קצר של הסוגיה, תיחום , בה
שאלת הצגת  אחרון חלק. לנושא ספרות מדעית רלוונטיתבין עיית המחקר לבבין קישור   -שני

המבוא אמור להסביר לקורא את פרק  שימו לב: . מחקר הנוכחיהמטרות שערות וההמחקר, 
 .מה שהוא עתיד לקרוא בהמשך העבודהאת כמו כן חשיבות המחקר 

 קריטריונים לניסוח שאלת מחקר:
 משתנים או יותר. 2 . השאלה חייבת לבטא יחס/קשר ביןא
 . חייבת להיות מנוסחת באופן ברור ותמציתי.ב

 קריטריונים לניסוח השערות מחקר:
 . יופיעו מיד לאחר שאלת המחקר.א
 . ינסו לנבא את תוצאות המחקר )לא חייב שהחיזוי יהיה נכון(.ב
 

 לאשש או להפריך את השערות המחקר. יםתוצאות ומסקנות המחקר אמור
 
 וניתוחהסבר  ,תיאורא( הבאים: לעניינים תייחס ש להיבתהליך העבודה  -גוף העבודה (4

 החובג(   לפרקי משנה הגיוניים חלוקה ב(  .בהיבטים שונים/השוואתיים נבחרההסוגיה ש
טיעונים, עובדות, נתונים, השקפות,  ,רעיונות  :...מהיכן נלקחול ימוכיןת)  מראה מקוםלציין 

עבודה כללים הנהוגים בעל פי ה (מחשבה עצמית של הכותב פרשנויות וציטוטים שאינם פרי
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:  לכללי כתיבת הפניות ביבליוגרפיותלדוגמה מדריך מקוצר  .אקדמית
2001.doc-http://is.biu.ac.il/files/is/APA 

 
מסקנות ה הצגת, העבודה המסכם בקצרה את תוכן על-מבט -מסקנותו סיכוםפרק  (5

  .הנובעות ממנהוההשלכות 
 
 העבודהכתיבת מקורות ששימשו בתהליך המגוון מקריאה הרשימת ציון  – ביבליוגרפיה( 6

על פי  תיערךהרשימה תוצג ו  .אינטרנטאתרי גם ו קטעי עיתונות ,ספרים, מאמרים :כמו
 כללי רישום המקובלים בכתיבה מדעית.

 
של המחלקה למדע לעיין באתר  ת העבודהכתיב טרםמומלץ   :חשובה ערה כלליתה

הכללים לכתיבת עבודה סמינריונית באתר מפורטים . המדינה באוניברסיטת בר אילן
 - "מידע לסטודנט"; תחת סרגל ותמופיעהנחיות  לעבודה קצרה כשלכם. גם התקפים 

 "הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית".  
 .  http://www.biu.ac.il/SOC/po/docs/hanchayot.pdf: היא רכתובת האת

 

 רשימת נושאים לבחירה:
 
                                            נשים בפוליטיקה (1
                                  מערכת החינוך בישראל (2
                                               עוצמה ולגיטימיות (3
                            תתפות פוליטית בישראלהש (4
                                           והשלכותיה ברנדוטהרוזן ת ייפרש (5
          יחסי ממשל מקומי וממשל מרכזי בישראל (6
                                              "אעלה בתמר" (7
 בישראל שוויון בנטל (8
 הפלמ"ח (9

 היהודי ציאליסטיות בתקופת הישובמפלגות סו (10
 יחסי דת ומדינה בישראל (11
 השווה והשונה-שנייהראשונה וההעלייה ה (12
 השווה והשונה  – העלייה החמישית (13
 דמוקרטיה מתגוננת  (14
 אזרח -יחסי מדינה  (15
 והשפעותיו על החברה בישראל "סזוןה" (16
 לעומת האצ"ל "ההגנה"ארגון  (17
 לעומת הלח"י אצ"להארגון  (18
  המדינה בקרוסד ממתפקידי  (19
 לעומת חוקים "רגילים" חוקי יסוד (20
 חסינות הכנסת וחבריה (21
 ש"סמפלגת  (22
 יחסי יהודים וערבים בישראל-שסע לאומי (23
 בישראל שסע דתי (24
 בישראל שסע עדתי (25
 בישראל שסע פוליטי/מדיני (26
 בישראל תוסקטוריאלי ותמפלג (27
 שיטת הממשל בארה"ב (28
 צרפתשיטת הממשל ב (29
 דיהיהו המוסדות הלאומיים בתקופת הישוב (30
 : מטריאלית לעומת פורמליתחוקה (31
 מערביותדמוקרטיות למדינות בהשוואה בישראל מוסד הנשיאות  (32
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 תרבות פוליטית בישראל (33
 מערביותדמוקרטיות מדינות בישראל בהשוואה ל בג"צתפקידי  (34
 מגילת העצמאות (35
 במשטר דמוקרטי תפקידי ועדות הכנסת (36
 ביותבישראל בהשוואה למדינות דמוקרטיות מער הרשות המבצעת (37
 מערכת בתי המשפט בישראל (38
            גלובליזציה והשפעותיה על מדינת הלאום (39
 מפלגת "אגודת ישראל"  (40
    בישראל ת חקירה ממלכתיתוועד (41
   היועץ המשפטי לממשלה (42
  המערכת המפלגתית בישראל (43
   שוניםדמוקרטיים בין משטרים השוואה  -הרשות המחוקקת  (44
 "תנועת המרי העברי" (45
 מדינה יהודית ודמוקרטיתמדינת ישראל כ (46
 מפלגות המון (47
 יהודי אתיופיהמאפייני העלייה של  (48
    20-של המאה ה 90-העלייה מרוסיה בשנות המאפייני  (49

                                                                                           


