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קהילתיים  ארגון של הפלסטינים מדפוסיממדי -הארוך והרבהסמינר יעסוק במעבר  - תיאור הסמינר
 אמצע ועד 19- פרק הזמן שהסמינר יכסה יהיה מאמצע המאה ה.ארגון פוליטיו  תנועה לאומית שליםלדפוס

  . 20-י המאה ה ועד לשלה1948אם יהיה זמן תהייה התייחסות להתפתחויות שחלו מאז מלחמת . 20-המאה ה
. הלאומיותהסמינר יתבסס על המקורות החשובים ביותר והעדכניים ביותר של חקר התנועות בחלקו הראשון 

  . בחלק זה של הסמינר התלמיד יכיר את התיאוריות המודרניות על התהוותן של תנועות לאומיות
מגמה לעמוד על דפוסי מעבר בחלקו השני יעסוק הסמינר במספר פרשיות וארועים בהיסטוריה הפלסטינית ב

התפתחותה הפוליטית שלבי  ב יעסוקסמינרהדיון ב. מזהות קהילתית לדפוסי ארגון מדינתיים ולאומיים
 שהאיצו או עיכבו את התפתחותההפנימיים והחיצוניים הגורמים , של הלאומיות הפלסטיניתוהחברתית 

שלטון  ,ם התנועה הלאומית היהודית עיםהשפעת העימותו, וגיבושה של היחידה הלאומית הפלסטינית
מגעיה יתייחס הסמינר ל כמו כן . על התפתחותה של הלאומיות הפלסטיניתומדינת ישראל המנדט הבריטי 

  . עם הציונות ומדינת ישראלהמדיניים של התנועה הלאומית 
 האיכותית, באמצעות השיעורים והעבודה הסמינריונית יכיר התלמיד את הספרות המדעית הטובה

  . לצד היכרות עם כמה מקורות ראשוניים רלבנטיים, והמעודכנת ביותר בתחום זה
  לגווניהדיסיפלינארית עם דגש מיוחד על המתודה ההיסטורית-מולטיעיונית ושל הסמינריון היא הגישה 

 זה אינו סמינר תיאורטי ולא סמינר בו תיאוריה אחת מולבשת באופן.  ושילובה עם מתודות של מדעי החברה
הגישה של הסמינר היא שהתיאוריות השונות נותנות . ממדית-אלים על המציאות ההיסטורית המגוונת והרב

  .  גונית והמורכבת-בעזרתם הוא יכול לעמוד על המציאות הרבבידי החוקר כלי עבודה מסוגים שונים 
  ]. ראו להלן[ת במהלך הסמינר יוקדשו מספר שיעורים למתן הדרכה מפורטת לכתיבת העבודה הסמינריוני

    – ]הדרישות נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הן מופנות גם כלפי הסטודנטיות [דרישות הסמינריון
  : על הסטודנט הבוחר בסמינר לשים לב לעניינים הבאים

ולהיות מודע לקיומן של , של הדיוןאקדמית התלמיד יידרש להיצמד למסגרת ה. זהו סמינריון מדעי .1
ההתייחסות למסגרות שיח  . דתית או לאומית,  ונרטיבים שונים מאלו שהוא מעדיף פוליטיתמסגרות שיח

 .  ית ולא נורמטיביתאנליטית ופוזיטיב, היה מקצועיתולנרטיבים אלו ת
 הסמינר יאתגר את הסטודנט. דורשת רמות גבוהות של מחקר וכתיבה אנליטיתעבודה הסמינריונית ה .2

 כמו כן לא תהיה פשרה באשר .יכותן  המדעית והמחקרית של העבודותלא תהיה פשרה על א. בתחום זה
 ולשם כך ייתכן והתלמיד יידרש לעשות שימוש בספריות , העבודהיהן תיבנהלאיכות המקורות על

התלמיד יידרש למאמץ של העבודה  בכל אחד משלבי ההכנה . מלבד זו של בר אילןאוניברסיטאיות אחרות
 העבודה .ברמה כזו הוא לא הורגל לדרישות כהגם אם עד ינריונית איכותית מיוחד כדי לכתוב עבודה סמ

 כתובה , מבוססת היטב,עליה להיות מעמיקה. הסמינריונית הנדרשת בקורס זה היא עיונית ואנליטית
הכנתה תדרוש השקעה רבה בכל השלבים . בבהירות ובסגנון מחקרי וערוכה על פי כל הכללים האקדמיים

מחקרית ה ויכולתמשקפת את סמינריונית עבודה . פריות ועד לשלב הכתיבה והעריכהמר בסהחל מאיסוף החו
לכן תהיה בקורס . ל אוניברסיטה מחקרית ראויה לשמהשל מי שכתב אותה והיא עומדת במוקד הלימודים בכ

 צמודה תינתן הנחיהלעמוד בדרישות כדי להקל על התלמידים . זה הקפדה מלאה על רמתה של העבודה
ללמוד מה יש כדי מהעבודה  פרק  למרצהניתן להגיש, ורק במהלכו, מסטר הראשוןבמהלך הס. הקורסהלך במ

  .  על הפרק הזה לא יינתן ציון. לתקן
יכולת קריאת . באנגלית  מקורותללא שימוש מסיבי בחומרבתחום זה לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית  .3

שמדובר בסמינריון לתלמידי תואר ראשון אין צורך לעשות בהתחשב בעובדה . מקורות בערבית אינה חיונית
יש לזכור שעבודה סמינריונית אינה יכולה להיות טובה אם . רות ראשוניים אלא שניונייםשימוש במקו

 ועליה להקיף את כל החומר חייבים להיות הטובים ביותר בתחומםהעבודה מקורות . מקורותיה גרועים
להעריך ,  על התלמיד להתבונן במקורותיו.ר מאריך את רשימת המקורותגם אם הדב, הטוב שניתן להשיגו

סמך על ומוכחת מבוססת ה ביקורת ף לבקר אותםם יש צורך אלנתחם וא,  ואת המתודה בה הם נכתבואותם
  . אחריםמהימנים מה שהוא מצא במקורות 

 עמודים 30-50 יהיה בין היקף העבודה. לא ניתן לעשות עבודה סמינריונית בזוגותעל פי כללי המחלקה  .4
 ניתוח אינו הצבת .  בודדים והצבתם זה לצד זהמקורות של סיכום או  ולא של תיאורשל ניתוחמודפסים 

אינה יוצרת ] 'אבל' 'מאידך'[וספת מילה המצביעה על ניגודיות הגם ו, אחרמקור אחד ליד של מקור סיכום 
לציין בבירור את יש . אים הנדונים לכל אורך הפיסקהלשזור זה בזה את הנושהניתוח חייב  .אוטומטית ניתוח
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וכיצד דבר יצר או לא יצר ,  ולזהות מהי הסיבה ומהי התוצאהאת המיוחד ואת השגרתי, השווה והשונה
 . תוצאה מסוימת ומדוע

אין לקפוץ מעניין לעניין .  בבהירות ובמדויקכל מה שרוצים לומר חייב להיות כתוב בטכסט: חשוב לזכור .5
 ניסיונם של . ולא כוונת הכותבק הטכסט מדברבכתיבה ר. עד תומוהנדון בחנה וללא מיצוי הנושא הללא 

כותבים רבים מראה שהפגמים בטכסט אינם בולטים לעין אלא רק לאחר קריאה נוספת ממרחק של זמן 
, זמןהדבר דורש .  ויותר קל לו לראות את פגמיוכאשר הכותב פחות כבול לטכסט שיצר, וממרחק מנטאלי

 .  תוך שבוע או פחות מכךלשמה לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית ראויה . ותהליך מתמיד של ביקורת עצמית
אין לכתוב רקע כללי או היסטורי . העבודה הסמינריונית חייבת להיות ממוקדת בנושא הנדון ולהעמיק בו .6

אם לצורך הניתוח . לא מעמיקיםהללו יהיו שטחיים ושיוקדשו לנושאים כיוון שבהכרח העמודים הספורים 
 תוך  חובה לשבץ את הדבר במקום המתאים במהלך הניתוח–יש להתייחס לאירוע או לממד היסטורי 

 .  בפרט הרלבנטי ורק בווהעמקה התמקדות 
 בנושא הטכסט יהיה ממוקד. לא כל מה שהסטודנט קורא ולומד לצורך העבודה ייכנס לטכסט הנכתב .7

 כולל ספרות, לקרוא הרבהוהנושא את מוד כך על הסטודנט ללאבל לשם , רלבנטייםהנדון בפרק או בפיסקה ה
בכתיבה הסטודנט נדרש לדעת להבחין בין מידע בסיסי לבין תיזה . י על הנושאבסיס לו את המידע התספקש

 . חדשנות ופרשנות, מחקרית
',  בספרים ומאמריםבעבודה זו השתמשתי': על הכותבים להימנע מלכתוב משפטים טריוויאליים כגון .8
מוגדרים  באיזה סוגים – על הניסוח להיות מפורט ומדויק .' החלה מלחמת ששת הימים1967בחמישה ביוני '

 פתרודיות שהכותב נתקל בהם וכיצד מה הבעיות המת, ומדוע, של ספרים ומאמרים נעשה שימוש ובאיזה לא
     . וני לנושא הנדוןמה הרלבנטיות של מלחמת ששת הימים או של החמישה בי ; תןוא
. ולא לחשוב במונחים בינאריים של שחור ולבן, על הכותב להימנע מלהציג שאלת מחקר אחת ויחידה .9

במדעים העיוניים . היא מציאות מורכבת ועל המחקר לשקף את מורכבותה ולנתח אותהאנושית המציאות ה
 אפילו אם הכותב לא הציג כך את –כל פיסקה עונה על שאלת מחקר אחת וכל פרק עונה על סל של שאלות 

לפיכך על כותב העבודה לפרק את הנושא הכללי לנושאי משנה . הדברים ובחר לכתוב נרטיב היסטוריוגראפי
הבניית העבודה צריכה להיעשות כך שבסופו של  .  ולהגדיר לפיהם את פרקי העבודה וסעיפיהברמות שונות

 . לקי העבודהדבר יתקבל תלכיד ויהיה רצף ענייני בין כל ח
אך , כאשר בכל פרק יש לפחות שני סעיפים, אך לא יותר מארבעה, על כל עבודה להכיל לפחות שני פרקים .10

כל אחד מסעיפי העבודה צריך להתייחס להיבט אחר של . וכמובן מבוא וסיכום,  חמישה–לא יותר מארבעה 
 אלא ו חזרה על הנאמר בפרקיםהסיכום אינ. וכל פרק מתייחס להיבט אחר של הנושא ברמת הפרק, הפרק

על העבודה והביבליוגרפיה להיות ערוכה ומוגשת בהתאם לאפראט , וכמובן.  התייחסות כוללת לחבילה כולה
מי שאינו מורגל בטכניקה זו ייטיב לעשות אם יצטייד .  המקובל במדעי הרוח או במדעי החברההמדעי

 . האפראט המדעי לא תתקבל ולא תיבדקתעמוד בכללי עבודה שלא . במדריך המתאים ויתרגל זאת
 .המרצה שומר לעצמו את הזכות לבחון את הסטודנט בעל פה על עבודתו אחרי הגשתה ובדיקתה .11
ראשי הפרקים ורשימת קביעת , בחירת הנושא: יש לקבל את אישור המרצה לכל אחד מהשלבים הבאים .12

על השלבים . ן והראוי ולא הלך לאיבודזאת כדי לוודא שהסטודנט נמצא על המסלול הנכו. מקורות ראשונית
  .מסטר השניהדבר לא יתאפשר במהלך הס.  בין אמצע הסמסטר הראשון לבין סופוהללו להיעשות

המורה לוקח בחשבון שלתמידים אין ידע מוקדם למעט מה שרכשו במערכת החינוך הישראלית  .13
 . ובתקשורת

  . דיונים ב פעילההשתתפות ויש צורך להשתתף ,חובההנוכחות בשיעורים היא  .14
של תלמידים ודיון בכיתה על החומר ] הרצאות קצרות[רפרטים , הסמינר ישלב הרצאות של המורה .15

  . הנלמד
המורה שומר לעצמו את הזכות להטיל על התלמידים לכתוב עבודה בהיקף לא גדול כדי לבחון את יכולת  .16

  .דרישות העבודה הסמינריוניתהכתיבה המחקרית שלהם ובהתאם לעזור להם להחליט האם הם יעמדו ב
  

.  דקות לכל היותר15-20  ולהציגו בכיתה במשךנושאי הסמינרהתלמידים יתבקשו להכין רפרט על אחד מ
ברפראט צריך . של שנת הלימודיםאו הרביעי הנושאים לרפראט והתאריכים שלהם יימסרו בשבוע השלישי 

.  הנושאעלאלא לדבר   את הרפראט מהכתב לקרואאיןבשום אופן . להציג את הנושא הנדון בקצרה ובבהירות
במידה והתלמיד נעזר במטול שקפים או במצגת מחשב אין להקריא את . ניתן להיעזר בנקודות כתובות
יופצו בכתב בין המרכזיות של הרפרט הנקודות .  שהרי הם לנגד עיני הכיתההדברים המוקרנים על המסך

 והמורה המגיב.  דקות8-10 אחד במשך  תלמידרפרט יגיבכל  על .רפרטהתלמידים בראשית השיעור בו יוצג ה
 לנאמר המגיב יתייחס; יקבלו לפחות יומיים מראש את עיקרי הדברים והמקורות עליהם מתבסס הרפרט

הרפרט .   מזו שהוצעה ברפרטולמה שלא נאמר על הנושא ולא יהסס לבקר או להציע זווית ראייה אחרת
מבחינה תוכנית יכלול הרפרט דיון בעניין הנוגע לנושא .  מהציון הסופי בקורס10% והתגובה עליו יהוו כל אחד
ה בהתייעצות עם גרפית של כל רפרט תוכן בידי מגישהרשימה הביבליו .ספר/הסמינר או ביקורת טכסט

  . המרצה
   ; 10%או תגובה עליו רפראט : הרכב הציון

 . 20% - ציון מהעבודה הסמינריונית עד להיעדרות מהשיעורים ואי השתתפות פעילה תביא להורדת
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ותהיה בחינת ' הבחינה תיערך בסוף סמסטר א. על פי הוראות המחלקה כל סמינר חייב בבחינה . 20% –מבחן 
   .  מותר–המבחן יהיה בן שעה והשימוש בכל חומר עזר . והתגובה להםידע על הנאמר ברפראטים 

  
  בסיסית רשימת קריאהנושאי השיעורים ו
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