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 תיאור הקורס
 

.  ו"המתעתדים לכתוב את עבודת התיזה שלהם בשנת הלימודים תשס' טודנטים במסלול אהקורס מיועד לס
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים את הכלים לבצע תיזה לתואר שני בתחום התקשורת וללוות את הסטודנט 

, םבסמסטר הראשון לקורס נעסוק בהבדלים פרדיגמאטיי. כתיבתו בפועל) אך לא כולל(בכל שלבי המחקר עד 
במבנה הצעת מחקר ובכלי מחקר , אפיסטמולוגיים ומתודולוגיים בין גישות ומחקרים בתקשורת המונים

הלימוד יהיה מוכוון להתמודדות עם ביצוע עבודות מחקר על כל שלביהן ובעיקר .  השונים בהם ניתן להסתייע
, ת נושא התיזה שנבחריציגו הסטודנטים בפני הכיתה א' בסמסטר ב).  שיטות המחקר(בנושא המתודולוגיה 

ו ילמדו הסטודנטים "ל תשס"בשנה).  טענות וכלי מחקר מתאימים/השערות(יחד עם מערך המחקר המוצע 
הכולל ממצאים ) מלאה" פרזנטציה("בו יוצג רפראט ', בסמסטר ב" מחקר בתקשורת המונים: "בקורס המשך

שימות הכנה אחרות כפי שיפורט בנוסף יוטלו מ.  מלאים של עבודת התיזה בצירוף הסברים ומסקנות
 .בהמשך

 חובות הקורס
.  נוכחות והשתתפות שוטפת ועקבית הינה חובה על כל סטודנט, בגלל אופי הקורס ושיטת ניהולו הייחודית

ל לגבי עמידה בלוח "כנ.  מוטב שלא יירשם ויעבור למסלול ללא תיזה, מי שאינו יכול לעמוד בדרישה זו
אין מקום בקורס זה מאחר שכל שלב , נו יכול לעמוד בלוח הזמנים הקפדנילמי שאי: הזמנים של הקורס
 המשימות מתבצעות במהלך הקורס עצמו ולא ניתן לדחות משימות כלשהן לקיץ כל.  מבוסס על הקודם לו

 .או לאחר מכן
 

 :הרכב הציון בקורס
המבחן יהיה .  כולל קריאת החובה והחומר שחולק בכיתה, מבחן על החומר שנלמד בשני הסמסטרים .1

 מהציון הסופי 55% משקל מטלה זו הוא .ויתקיים בפגרת הקיץ) אמריקאית(במתכונת סגורה 
 .75ציון עובר הוא ;   בקורס

 10%משקל מטלה זו הוא ). 7.1.05הגשה עד (ח שיפוט על שתי הצעות תיזה משנים קודמות "הגשת דו .2
 .מהציון הסופי

מועד ההצגה ייקבע על ידי המרצה בשבועות (' ר בהצגת הרפראט הראשון בחלק השני של סמסט .3
 . מהציון הסופי15%משקל מטלה זו הוא ).  הראשונים של הקורס

 מהציון 20%משקל מטלה זו הוא ).  בשבוע האחרון ללימודים(' הגשת הצעת התיזה בסוף סמסטר ב .4
 .הסופי

ינוכו  היעדרויות 4 -  מעבר ל. ניכוי או תוספת ציון על פי שני המרכיבים–נוכחות והשתתפות בדיונים  .5
במיוחד באמצעות (עבור השתתפות פעילה ;  מהציון הסופי על כל היעדרות נוספת במשך השנה' נק2

השמעת ביקורת בונה על הפרזנטציות של עמיתך לקורס וגם בשיעורי דיון קבוצתי בעקבות קריאת 
 . פות כבונוסנוס'  נק3יינתנו עד  –ונוכחות מתמדת במהלך הקורס ) הצעה ותיזה

 
 מערך השיעורים

 'סמסטר א
 )שלושה שבועות(אפיסטמולוגיים ומתודולוגיים במחקר בתקשורת המונים , םהבדלים פרדיגמאטיי .1
 )שלושה שבועות(סוגיות הקשורות בהצעת המחקר והפרזנטציה  .2
בוצות ק, ניתוח תוכן כמותי ואיכותני, סקרים, ראיונות מסוגים שונים: הצגת כלי מחקר שונים כגון .3

 )שבעה שבועות.  (ימחקר אתנוגראפ, מיקוד וקבוצות דיון
 )שבוע אחד(שתחולק לקריאה קודמת בבית , דיון קבוצתי בשיעור על הצעת תיזה .4
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 ' סמסטר ב
 )שבועיים. (המשך הצגת כלי מחקר שונים .1
 ) שבועיים.( תיזות שונות שיחולקו בכיתה2דיון קבוצתי על פרקי הדיון והסיכום של  .2
 ) שבועות9. (פשת פורים יתקיימו פרזנטציות של הסטודנטים על הצעת המחקרלאחר חו .3

 
 שלבי המחקר במקביל לקורס

 
לשם כך . לפני הפגישה הראשונה בקורסעל כל סטודנט לקבוע סופית את הנושא האישי שלו , כאמור .1

 .חובה להתייעץ עם המרצה או המנחה בחודשים שלפני פתיחת שנת הלימודים
תינקט מדיניות נוקשה בכל , ושתת בעיקר על מצגות הסטודנטים והדיונים הנלוויםמאחר והקורס מ .2

 נקודות שיופחתו 5 -סטודנט שלא יגיע למועד ההצגה שנקבע לו ייקנס ב.  הנוגע למועדי ההצגה
אישור כזה יינתן במקרים (אלא אם קיבל לכך אישור מוקדם מהמרצה , מהציון הכולל של הקורס

טודנט רשאי כמובן להחליף את תאריך ההצגה עם סטודנט אחר בהסכמתו כל ס). נדירים בלבד
 . למרצהמראשובהודעה 

על ).  כ שני סטודנטים בשיעור"בד(לכל סטודנט " ברוטו" דקות 45יוקצו ' לרפראט בסמסטר ב .3
הדגש בפרזנטציה יהיה על שיטת המחקר וזאת כדי .   דקות להצגתו25 -הסטודנט להקציב לא יותר מ

 .יון בכיתה לצורך ביקורת והצעות לשיפוריםלאפשר ד
מתוך רשימה ) שאושרו בעבר(בחודש הראשון של הקורס על כל סטודנט לבחור שתי הצעות תיזה  .4

ח השיפוט "דו.  ח שיפוט"ולכתוב דו) כל הצעות התיזה שמורות בספריה(שתחולק בתחילת הקורס 
ח להשוות בין שתי "על הדו.  וח כפול עמודים ברו3-5יכלול ביקורת על ההצעות ויהיה בהיקף של 

טענות לספרות ולהתאמת המתודולוגיה /להתאמת ההשערות, ההצעות שנבחרו בנוגע לארגון הפרקים
כלי מחקר אחרים וכן יש מקום להערות ,ניתן בהחלט להציע השערות אחרות). וטיבה(להשערות 

 . 'ח יוגש לקראת סוף סמסטר א"הדו.  ביבליוגרפיה וכדומה, תחביר, באשר לארגון ההצעות
לאחר שהציג אותה בפני , על הסטודנט להגיש למרצה את הצעת המחקר שלו', עד סוף סמסטר ב .5

, לכן;  תהליך השיפוט אורך מספר שבועות וקיים סיכוי רב שהשופט ידרוש תיקונים בהצעה.  הכיתה
רוב סמסטר .  האפשריעל מנת לא לעכב את המשך המחקר מומלץ מאוד לסיים את ההצעה בהקדם

יוקדש לקריאה אינטנסיבית של הספרות המקצועית ולחשיבה לקראת גיבוש מערך המחקר ' א
 עמודים 10היקף ההצעה .   של כל עבודת התיזה25%ההשקעה בהצעה מהווה בערך .  וכתיבת ההצעה

יך השיפוט על מנת לא לעכב את תהל.  מודפסים ברווח כפול לא כולל נספחים ורשימה ביבליוגרפית
 .יש להגיש את ההצעה במקביל למרצה ולמנחה העבודה

ו יבצע כל סטודנט את המחקר "שנת תשס' במהלך פגרת הקיץ ובשבועות הראשונים של סמסטר א .6
נדיר מצב בו שופט ידרוש , ומניסיוננ.  היעדר אישור סופי להצעה אינו עילה לחוסר מעש.  בשטח

אם טרם אושרה הצעת המחקר יש להתייעץ .  על ידי המנחהשינויים מרחיקי לכת על הצעה שאושרה 
סטודנט שהצעת המחקר שלו לא אושרה עד .  עם המנחה או אם המרצה בקורס לגבי ההתקדמות

 ).ללא תיזה(' וייאלץ לעבור למסלול ב' ו לא יוכל להמשיך במסלול א"תחילת שנת הלימודים תשס
 
אינו בא במקום ההנחיה של המנחה הרשמי אלא כעזר   הליווי של מרצה הקורס לאורך כל הדרך :הערה
 של הגשת םהתהליכים הפורמאלייהמנחה אחראי על כל .  בדרך כלל דעת המנחה היא הקובעת.  בלבד

 ולא לתפוס את מקומו של המנחה –הקורס הנוכחי בא לדרבן את הסטודנט ולסייע לו . ההצעה והתיזה עצמה
 .על בעניין התיזה-כסמכות

 
האוניברסיטה קיבלה מדיניות לפיה כל כותב תיזה אשר , כדי לתמרץ סיום תיזה בהקדם:  מידע חשוב
 ! תהליכי התיזה וגם את הלימודים בתוך שנתיים יקבל החזר של שכר הלימוד לתואר השניכלמשלים את 

 
 :הערות כלליות לגבי עבודות בקורס בכלל והתיזה בפרט

 
על פי דפי הנחיה שיחולקו ' רשימות ביבליוגרפיות וכו, קוםמראי מ, חיוני להקפיד על כל כללי הציטוט .א

 :יעיין בספרי עזר הנמצאים בספריה למדעי החברה, המעוניין בפירוט רב יותר.  בכיתה
 

MLA Handbook for Writers of Research Papers )מהדורה אחרונה  ( (c2003) 
GIB )570841 (808בספריה למידענות   
 
Turabian, Kate. A Manual for Writers.  )מהדורה אחרונה(  (c1996) 
808.02 TUR (313949) 
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על כל סטודנט . הן במשך הקורס והן בשלב כתיבת ההצעה והתיזה (יופחתו נקודות עבור כתיבה רשלנית.  ב

.  הפיסוק וכדומה בנוסף על הכללים האמורים לעיל, האיות, להקפיד הקפדה יתירה על כל כללי התחביר
מאחר .  כמחצית מהסטודנטים לתואר שני אינם מסוגלים לכתוב בצורה תקנית, מניסיון המרצה

בספרייה הלאומית בירושלים וגם בספריית , אילן- באוניברסיטת ברהיוהתיזות יונחו על מדפי הספרי
סטודנט שאינו כותב .  הרי שעליהן להיות כתובות וערוכות ברמה הגבוהה ביותר, הקונגרס בוושינגטון

 ).כמובן, על חשבונו(בצורה תקנית יכול להיעזר בעורך לשוני 
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