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 סמינריון במימון

 כללי

 בסמינריון במימון.מטרת הכללים שלהלן הינה ליצור מסגרת אחידה לתלמידים המשתתפים 
 

 מסגרת העבודה

 העבודה תכלול:

 המחברים, למי מוגשת העבודה ותאריך ההגשה. שמות: שם העבודה, דף שער .1

רשימת טבלאות, שרטוטים ונספחים תובא בעמוד נפרד  י משנה, בציון העמודים המתאימים.: פרקי העבודה ופרקםהענייניתוכן  .2

 .םהעניינילאחר תוכן 

 .ים ומסקנות עיקריותתיאור קצר של נושא העבודה, מטרתה ותמציתה של העבודה, ממצאים עיקריאחד(  עמוד): תקציר .3

: פרקים שכותרתם תשקף את הכתוב בהם. העבודה תכיל רקע תיאורטי של הנושא הנבדק, השערות מחקר הנגזרות גוף העבודה .4

 מהתיאוריה, חלק אמפירי בו נבחנות השערות המחקר ופירוט תוצאות המבחנים.   

 .לעתיד מחקר נוספים תרומתה לקידום הידע בנושא, ממצאיה, חידושיה וכיווניעיקרי העבודה ו: סיכום ומסקנות .5

 ובו הנתונים עליהם התבסס המחקר. תקליטור יש לצרף לעבודה .תוצאות, חישובים, הוכחות וכו' פירוט: לשם נספחים .6

 : ציון המאמרים שהוזכרו בעבודה וכן מחקרים ופרסומים שעסקו בתחום הספציפי בו דנה העבודה.רשימה ביבליוגרפית .7
 

 כלי ניתוח

במסגרת הניתוח יוצגו משוואות לאמידה  -ניתוח אקונומטרי ( א) :, כגוןים לניתוח הנתוניםבהכנת העבודה ניתן להשתמש במספר כל

ניתוח הקשרים בין ( ב; )את המשוואות במבנה המוצג בעבודה הנובעות מהמודל התיאורטי. על התלמיד להסביר מדוע בחר לאמוד

יש להציג את הממצאים בעזרת גרפים  מארצות אחרות.עריכת השוואה עם נתונים ( ג; )תנים המוצגים והשינויים שחלו בהםהמש

 וטבלאות המלווים בהסבר מילולי. 
 

 לוח זמנים

   .)אלי לדוא"ל( מסירת פרטים מזהים; ת תכנית עבודה בהיקף של עמוד אחדבחירת נושא והגש  31/01/2019

ומה  ציון מה נעשה תוך  רקיםפ הכולל את מטרת העבודה, ראשי)אלי לדוא"ל( הגשת דו"ח ביניים   10/03/2019

 ראשוניות, אם ישנן. לעשות בכל פרק, ותוצאות אמפיריותנותר 

 חשוב לשמור עותק גיבוי. .)לפי הנחיות המזכירות( הנתונים תקליטור בצירוףמסירת העבודה המודפסת   1/07/2019
 

שתיבחן  תוכנית עבודהדוא"ל עם לשלוח , לבחור נושא)א( באחריות הסטודנטים הינן חלק מחובות הסמינריון. אבני הדרך הנ"ל 

, ולוודא שהעבודה ביניים; )ג( למסור העבודה המוגמרת לפי הנחיות החוגשלוח בדוא"ל דו"ח הכין ולל ; )ב(ותאושר בדוא"ל חוזר

 .התקבלה
 

נוכחות העבודה וה צגתבסוף סמסטר ב' יציגו התלמידים את עבודות הסמינריון )ההצגה תתבצע גם עבור עבודות שאינן גמורות(. ה

 בשיעורים בהם יוצגו העבודות הינה חובה ומהווה חלק ממטלות הסמינריון.
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