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  מבוא .1

לכתוב את כל , תיכוןהמזרח האסלאם ולימודי החוברת זו מיועדת כדי לסייע לתלמידות ותלמידי החוג ל

אותן שורבות מהמטלות , בחוג הלימודיםבהירה ונכונה עומדת בבסיס , כתיבה אקדמית טובה. העבודות בחוג

. סמינריוניתעבודה או  , עבודת בית(רפרטחיבור קצר ) –תגישו במהלך לימודי התואר יחייבו כתיבת עבודה 

 (. מבחני ביתבמסגרת )נות רצוי להשתמש בתכני החוברת גם לצורך כתיבת תשובות לשאלות מוב  

ובהבנת הנושא , בקריאתם, רבים מקורותמ ומידע כתיבת עבודה טובה מחייבת מאמץ באיסוף חומרים

עצמאית עבודה טובה היא עבודה . לשאלת המחקר שבחרתן" התשובה"כמו גם במציאת , שבו אתן מתעניינות

אך גם עבודה ללא טעויות , במבנההן בתוכן והן  ניתוח רציני והשקעת מחשבה, שמעידה על קריאה עמוקה

 .תעסוק בכל הנושאים האלה ןשלפניכהחוברת . וכתובה על פי כללי הכתיבה האקדמית, שעברה הגהה, עריכה

האפשרות לצלול אל . נבחרמאפשרת חיבור אישי ומעמיק לנושא ה, להבדיל מכתיבת מבחן, כתיבת עבודה

היא הערך  ולהתוודע לעולם המחקרילהביא תובנות משלכן , לענות על שאלות שמעניינות אתכן, המקורות

, מעניינת, שלהלן נועדו לאפשר לכן עבודה משמעותית והעצותהכללים . המוסף של כתיבת עבודה אקדמית

ושימוש במיומנויות שיתכן ולא פיתחתן עד  , דיוקאם כי כזו שדורשת מאמץ אינטלקטואלי –ואפילו מהנה 

 .כה

מורי החוג יכולים . ליצור האחדה של כללי הכתיבה האקדמית לכלל תלמידי החוגחוברת זו נכתבה כדי 

תקוותנו  .של הקורסים שלהםוהדרישות כמובן לחדד ולהדגיש נושאים מסוימים בהתאם לעולמות התוכן 

 1.בהבנה של מהות הכתיבה האקדמית וחשיבותה ןותסייע לכ םלימודיהבמהלך  ןהיא שחוברת זו תלווה אתכ

  

                                                      
 החוברת מנוסחת בלשון נקבה, אך פונה לכל המגדרים.   1
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 עבודה ראויה:  לכתיבת ת הבסיסדרישו .2

  :לא משוכפלת, לא מועתקת, לא משותפת -עבודה עצמאית  .א

העיקרון המרכזי העומד בבסיס המטלות באוניברסיטה הוא שהתוצאה הסופית היא פרי עבודתה העצמאית 

להעתיק עבודות שלמות או חלקים מעבודות של  אסור. לכתוב את העבודה בעצמךעליך . של הסטודנטית

 .עבודות ממקור חיצוניאו לשאול ואין לרכוש , אחרים

אין להעתיק משפטים , כלומר(. מאמרים או ספרים דהיינו,) משניים במקורות שימוש לגבי גם תקף זה כלל

כאשר . להעתקהתרגום מילה במילה הוא שווה ערך . שימוש ןעשיתאו פסקאות שלמות מן המקורות שבהם 

 ותטוענלמעשה  ןאת, כפולות רכאותיללא מ, ותפסקאות שלממשפטים או מילה במילה  ותמעתיקן את

, ת המאמר/מכותב (ראו להלן ,גניבה ספרותית )פלגיאטב ומדובר, ןשהניסוח וסדר המשפטים הוא פרי עבודתכ

ההבנה של משמעות הגניבה הספרותית חשובה גם כדי להבין את משמעותן  .מראה מקוםסיפקתן גם אם 

 .ועל כך בהמשך החוברת, וחשיבותן של הערות השוליים

רכאות יואז נדרש לעשות שימוש במ, במקרים חריגים ניתן להשתמש בציטוט ישיר מן המקורות המשניים

יותר מחמש  ןציטטתאם : האצבע הוא כלל. ספראו ב וכמובן לתת הפנייה לעמוד המתאים במאמר, כפולות

 .רכאות כפולותיזהו ציטוט ישיר שדורש שימוש במ, מילים רצופות מן המקור

אף פסילת הקורס ו להיותהיא עבירת משמעת שעונשה יכול ( פלגיאט)גניבה ספרותית /העתקה :שימו לב

להגיש עבודה מתוקנת  לא יורשו( וקל מאוד לתפוס פלגיאט)בפלגיאט תפסו יש מי. עונשים חמורים מזה

 .ולקבל ציון בקורס

 

 :מקורות משניים ה שלוהבנ הקריא .ב

, גם ות)ולאלה המסוגל רבים מהם באנגלית, בעבודות שתגישו תידרשו לקריאה מעמיקה של מקורות משניים

אין . זו קריאה שדורשת זמן והעמקה. ת/את הטיעונים והרעיונות של הכותב ןשהבנתודאו . בשפות אחרות(

. מכיוון שזה ככל הנראה יביא להבנה שגויה של הטקסט, אפשרות לדלג בין עמודים או לקרוא קריאה מרפרפת

ובמיוחד )יש להקדיש לקריאה המכינה לכתיבת העבודה כדי להבטיח קריאה מדויקת והבנה של החומרים 

 החלקיםאת בזמן הקריאה סמנו . לא ימים אחדים אלא כמה שבועות - זמן מספיק( לעבודות סמינר

התעכבו על משפטים , העירו בצד הטקסט על דברים שתרצו לעשות בהם שימוש, רלוונטיים לנושא העבודהה

ללא תרגום מכונה או תרגום מילה ) שלכןסכמו את תוכנם במילים  ,לא ברורים עד שתבינו אותם במלואם

  .עבודהלהשתמש במהלך כתיבת האתן עשויות הטיעונים של המקור המשני באילו מ לעצמכןציינו ו(, במילה
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מכיוון שתרגום מכונה מסוג זה מייצר , אל תסמכו על גוגל טרנסלייט ודומיו שיעשו את העבודה: חשוב

 , כמו גם טעויות של ממש.משפטים מסורבלים ולא קריאים או נהירים בעברית

, טיעונים, וגם מפרשנות"( עובדות)"מורכב גם מסיפור המעשה ההיסטורי  מקור משניכל לרוב שימו לב ש

( שעליו ככל הנראה קיימת הסכמה רחבה בקרב חוקרים)הבדילו בין סיפור המעשה . ת/והסברים של הכותב

נסו להבין כיצד הטיעון של  .ת למחקר/לבין פרשנות וטיעונים שהם למעשה התרומה הייחודית של הכותב

צגת העובדות. כמו כן, שימו לב כי מאמרים המאמר משפיע על בחירת המקורות, תיאור הסיפור ההיסטורי וה

ולכן חשוב  –כוללים לעתים התייחסות לחילוקי דעות מחקריים )בין אם בגוף המאמר או בהערות השוליים 

 לקרוא גם את הערות השוליים(. נסו להבין מהם חילוקי הדעות הללו. 

 

 :שזירת המאמרים לכדי טיעון רציף –אינטגרציה של המקורות המשניים  .ג

אין לבסס עמודים שלמים על , כלומר .עבודה אקדמית לא יכולה להיות כתובה כרצף של סיכומי מקורות

יש לשלב כמה מקורות משניים באופן טבעי ומאוזן ברצף הכתיבה, בין אם בתוך פסקה . סיכום של מקור יחיד

היא שתראו למרצה הדרישה בעבודות אקדמיות  אחת ובין אם לאורך כמה פסקאות העוסקות באותו נושא.

הבנתן , בהתאם לנושא המחקר ביניהם אינטגרציה מושכלת ןשיצרת, שקראתן והבנתן את המקורות השונים

ומה ניתן להסיק , האם יש הסכמה או חילוקי דעות בין הכותבים השונים, איך הם מתייחסים אחד לשני

 .כאשר קוראים כמה מחקרים על נושא אחד

' פסקה ב', א מאמר/ספרמבוססת על ' כלומר פסקה א)סיכומי מקורות  עבודה שבנויה כרצף שלחשוב! 

, מתאימה לכתיבה בבית הספר'( א מאמר/ספרשוב על ' פסקה ד', ג מאמר/ספרעל ' פסקה ג', ב מאמר/ספרעל 

מכיוון שכתיבה כזו לא מראה שהבנתן כיצד מקורות שונים נותנים פרשנות שונה , אך לא באוניברסיטה

 .ונושא העבודהלשאלת המחקר 

 

 :את המסקנות העולות מהמקורות( פרפראזה) ןכתיבה במילים שלכ .ד

על מעידה  עצמאיתהתנסחות . ןלנסח את המשפטים והפסקאות במילים שלכ ותנדרש ןאתבעבודה אקדמית 

לא ביצעתן כן על כך שולנושא המחקר  ובקישורםם מחדש הצלחה בניסוח ,הרעיונות במקורות המשניים הבנת

הוא  ןשקראתשהניסוח  שתרגישויתכן . לא תמיד פשוט לעשות את הניסוח המחודש של המקורות.פלגיאט

חומר או מחדש  תנסחוכאשר . אבל רק כך לומדים לכתוב, לנסות ולהציע ניסוח אחר תחששווהטוב ביותר 

שימוש  ןעשיתושלא , בעברית ותואם את התחביר התקני בהיר ניסוחשימו לב שה, באנגלית ןשקראתרעיון 
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את מה  ןהבנתלא לפחות פעמיים. אם  ן: קראו את מה שניסחתעצה .ותמכירלא  ןשאתבמונחים לועזיים 

 יבין! לא , אז גם המרצה ןכתבתש

 

 :כתיבה בהירה ותקנית בהתאם לכללי הכתיבה האקדמית .ה

לפסקה במהלך הכתיבה חשוב ליצור חיבור הדוק בין פסקה . משפטים קצרים וברורים תמיד לכתובהשתדלו 

)לטבלה המסכמת את מילות הקישור הנפוצות בעברית ואת תפקידיהן ראו  באמצעות מילות קישור מתאימות

שלא לצורך " שפה גבוהה"שימוש ב. חשוב גם להשתמש נכונה בסימני הפיסוק השונים. בנספח בסוף חוברת זו(

)דוגמאות נפוצות להגבהות  כלומר של עברית עילגת ולא של עברית גבוהה, יוצר לרוב את הרושם ההפוך

אין לעשות שימוש במטבעות . "בכדי" במקום "כדי", "כנגד" במקום "נגד", "באם" במקום "אם"( –שגויות 

דוגמאות )את פירושם ואת הניסוח הנכון שלהם  ותיודע ןלחלוטין שאת ותמשוכנע ןלשון וניבים אלא אם את

, "מחד" ו"מאידך" במקום "מחד גיסא ומאידך "וגידיםרקמה עור ", "עשו ימים כלילות: "לטעויות נפוצות

אין להשתמש בביטויים לועזיים שמשמעותם לא , כמו כן...(. , "החלק הארי" במקום "חלק הארי"גיסא"

 .וככלל יש להעדיף עברית על לועזית, ברורה לכם לגמרי

אך , פשוטה ובהירה הכתיבה צריכה להיות! או אפילו עיתונאית כתיבה אקדמית אינה כתיבה יומיומית

)!!!, ...,  בסימני קריאה ושאלה להבעת פליאה או הדגשה, אין להשתמש בסלנג. שפת היומיוםבלא מנוסחת 

 .או טוקבקים, אטים'צ, סאפואט אמוטיקונים ושאר שימושים שמקורם בתקשורת ב???, ?!?!(, 

 או נימוק, הדגמה לציון במילים השתמשו, מספור או(   /  / - דוגמת) "(bullets) בולטים" במקום

 משמעותית מפנה נקודת היווה השני מהמט ידי-על לקונסטנטינופו כיבוש: "לדוגמה. המובאות הטענות סידור

 במישור, שנית....,  שלטוני הפנים במישור, ראשית: מישורים במספר זאת, לאימפריה הבייליק בהפיכת

 ...".  האסטרטגי במישור, שלישית...,   התודעתי

, י"ע, י"עפ כגון) מוכרים תיבות ראשי גם: בקיצורים או תיבות בראשי ולא בשלמותן המילים את כתבו

 מילים למעט(, וכדומה, המשפט-בית, ידי-על, פי-על) האקדמית בכתיבה מלואם לכתוב יש( וכדו' ש"בימ

 (. ח"ודו, ר"יו, ל"רמטכ: כגון) עצמה בפני העומדת כמילה העברית בשפה שהשתרשו

. וריחוק מנושא המחקר , איזוןנייטרליות, השפה האקדמית שואפת לייצר תחושה של אובייקטיביות

השפל הגדול ", "משחר ההיסטוריה)"הימנעו במידת האפשר משימוש בביטויים מכלילים וגורפים 

ומביטויים שמשקפים שיפוט ערכי של ההיסטוריה "( העולם הערבי כולו", "לפי האסלאם", "בתולדותיה

 (., "מתקדם""נאור", "פרימיטיבי", "אכזרי", "פושע)"ושחקניה 
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. ותכותב ןאתאת הדיסציפלינה שבמסגרתה  ותמכבד ןאתנועדו להראות כי  כללי הכתיבה האקדמית

לבדוק  ןשטרחתיעיד  לעברית - אחרתמזרחית או כל שפה  -ערבית ממונחים ו מילים, שמותשל תעתיק מדויק 

ועל הימנעות  ןהתבססתהפניות מדויקות יעידו על כבוד למחקרים שעליהם  ;בשפת המקור הםאת האיות של

בהם שהחומרים להתחקות אחר  ןכעבודת הערות שוליים מדויקות מאפשרות לקורא של, כמו כן. מפלגיאט

מאוד מעניין והיא  , לחלופין,)או משהו שנראה למרצה משונה או לא סביר ןכתבתאם . בעבודה השתמשתן

טענה , להמצויןפרט ולבדוק אם יש סימוכין ל ןהסתמכתהיא יכולה לגשת למקור שעליו , טרם הכירה(

)עוד על תפקידן של  תרגום לא נכון מלועזית וכו', אם מדובר באי הבנה של המקור המשניאו , ןשהעלית

  .ההפניות להלן(

ובשפות עם כתב לטיני כמו  Davidעבודה נכתבת בעברית וערבית בגופן , ככלל -פונטים, רווחים, וכו' 

 12 הוא גופןהגודל  , הן בגוף העבודה והן בהערות שוליים.Times New Romanבגופן ' צרפתית וכו, אנגלית

כל זאת אלא אם ניתנה הנחייה . רווח יחיד להערות שוליים 10וגופן ; לגוף העבודה עם רווח כפול בין שורות

 .ידי המרצה-רת עלאח

תורכית צריכים להיכתב /פרסית/בערבית , שמות ומושגיםמקורות, בעבודה שנכתבה בעברית תעתיק:

(, בנספח לחוברת זו מאעה'גכתב העת טבלת התעתיק של ראו את )בתעתיק על פי כללי התעתיק המקובלים 

 . או בשפת המקור

 

 :הגהה וקריאת עמיתים .ו

בכתיבה  בסיסית דרישההיא ( העבודה לאחר סיום הכתיבה ולפני ההגשהקריאה מדוקדקת של )הגהה 

, נקבהלזכר בלבול בין )שגיאות של חוסר תשומת לב בעברית , הגהה נועדה לאתר שגיאות הקלדה. אקדמית

למשפטים  השמביא "גזור והדבקשיטת ה")טעויות שמקורן בעריכת הטקסט ו(, טעויות איות, רביםליחיד בין 

ניסוחים  מסייעת לאתר גם הגהה .(או אף יותר משפטים שחוזרים פעמיים, שורות קופצות, צעשנקטעים באמ

טרם  ולקרוא אותה לפחות פעמיים, לעשות הגהה מדוקדקת של העבודה חובה. ולא הגיוניים לא בהירים

-יום" לנוח"תנו לה , לכתוב את העבודה מספר ימים לפני תאריך ההגשה ותמסיימ ןשאתודאו . ההגשה

עבודות  .מאוד באיתור השגיאות המסייע מודפסרצוי בעותק , וקראו שוב בעיניים רעננות לאחר מכן, יומיים

רציני לקורס שבו נכתבת לא ויחס  ועלשכן שגיאות מרובות מעידות על זלזול , להורדת ציון לא מוגהות יביאו

 .העבודה
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לקרוא על רמת העברית שלו ועל הקריאה הביקורתית שלו  ותסומכ ןשאתמומלץ ביותר לתת לאדם נוסף 

בפקולטה יש מרכז חשוב! . ןשלכביכולות הכתיבה  ותבטוח ןאינכבמיוחד אם , את העבודה לפני ההגשה

. המרכז מספק הדרכה (https://writingc.huji.ac.il, Writing.Center@huji.ac.il.)כתיבה שניתן להיעזר בו 

גם תלמידים ששפת אמם אינה עברית מוזמנים להיעזר  הראשונה.העבודה בכתיבת  שזקוק לעזרה מילכל 

 בפרויקט החונכות ו/או בפרויקט "שער לאקדמיה".

 

 :עבודה מצטיינת לכתיבת דרישות מתקדמות .3

 :וכתיבה ביקורתיותקריאה  .א

קריאה שמאתרת את נקודות החוזק והחולשה של קריאה ביקורתית של המקורות המשניים פירושה 

איתרתן ? הישענות מוגזמת על מקורות שאמינותם מוטלת בספקאו  זיהיתן כשל לוגי בטיעון. ספרה/המאמר

והסבירו את , מנומקתו בצורה מפורטת, כתבו זאת בעבודה? בתיאוריות מושכלחשיבה חדשנית ושימוש 

קריאה ביקורתית יכולה גם לזהות . בלי להניח שהקורא ינחש אותן, נקודות החוזק והחולשה של הטיעונים

 .העומדות מאחורי הכתיבה ומשפיעות על בניית הטיעון( דתיות ואחרות, לאומיות, אתניות, פוליטיות)הטיות 

 :מקורות ראשונייםב שימוש .ב

 הכתיבהאת  יהפכו, את העבודה בכמה רמות" צויקפי"במקורות ראשוניים וניתוחם מושכל שימוש 

ניתן לעשות שימוש במקורות עבודת מחקר אמיתית. ב לכן התנסותיספקו ו, , מרתקת ומהנהמאתגרתל

כמו כן, אפשר להשתמש גם במקורות ויזואליים )איורים, צילומים, . בשפות המקור או בתרגוםראשוניים 

  .ועוד( סרטים

 :מקוריות .ג

במקום לכתוב עבודה על נושא . בחירה מושכלת של נושא ושאלת מחקר תתרום רבות למקוריותה של העבודה

חפשו . ןשלכ יםושל הקורא ןשלכשאלת מחקר שבוחנת זווית פחות נדושה של הנושא תתרום לעניין ", חרוש"

קריאה ביקורתית של המקורות  .וחברו אותה לנושא הקורס ,ןשלכשאלה שמתחברת לתחומי העניין האישיים 

שכן במקרים אלה העבודה , יתרמו רבות למקוריות של העבודה)גם בתרגום( ושימוש במקורות ראשוניים 

 .כןשל עצמאיתמדגימה את החשיבה ה

  

https://writingc.huji.ac.il)/
mailto:Writing.Center@huji.ac.il
mailto:Writing.Center@huji.ac.il
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 עבודת סמינרשלבים מקדימים לכתיבת  .4

 : בחירת נושא .א

מומלץ לבחור נושא . עם המרצה ובהתאם לדרישות הקורסאת נושא העבודה יש לבחור תוך התייעצות 

 .הרי תצטרכו להשקיע שעות רבות בקריאת חומרים רלבנטיים לנושאש ןאתכשמעניין 

צריך לבצע קריאה ראשונית ושטחית של ספרות כללית בנושא  ןאתככדי לדעת אם נושא מסוים מעניין 

כמו , את הספרות הזו(. textbooks - בוא כללייםכגון ערכים באנציקלופדיות וחלקים רלבנטיים בספרי מ)

במאגרי מידע , אפשר למצוא בקטלוג הספרייה, גם את כל המקורות שבהם תשתמשו לצורך כתיבת העבודה

את  כדי שתכירוהקריאה הראשונית מספיקה . ותמעיינ ןאתוגם בביבליוגרפיות של הספרים בהם , רלבנטיים

 .לצורך העבודהלאסוף ולקרוא  ןעליכואת סוג המקורות שיהיה , המחקר הקיים בתחום

 

 :יסוח שאלת המחקרנ .ב

תהיה ( אליו נחזור בהמשך)למרות שבמבוא לעבודה . חשוב להשקיע מחשבה בניסוח מדויק של שאלת המחקר

, כבר בניסוח שאלת המחקר יש להימנע מביטויים סתומים, בכתיבת העבודה ןכוונותיכאפשרות להבהיר את 

 .כדי שהקורא יידע לאלתר במה העבודה עוסקת, או שנויים במחלוקת כלליים מדי

ודומיהן עלולות להתפרש בדרכים ", הביניים-ימי", "המזרח התיכון", "האסלאם"מילים כמו ש שימו לב

" מודרני-קדםמעמדן של נשים באסלאם ה"האם בעבודה על לדוגמה: . שונות לפי הרקע והציפיות של כל קורא

האם מדובר בנשים "? מודרני-ב"קדםלמה הכוונה ? בכל חלקי הגלובוס? האסלאם זרמיכוונתך לכסות את כל 

או ( ?המוסלמית קובעת לגבי נשיםכה ההלמה )האם השאלה היא תאורטית מוסלמיות, יהודיות או נוצריות? 

 (. סוימת?מבתקופה מוסלמיות היה מעמדן של נשים  למעשהמה )היסטורית 

את כותרת העבודה בצורה מדויקת ככל והן את שאלת המחקר  הן הבנות יש לנסח -להימנע מאי כדי, לכן

בחצי האי ערב במאה השבע  מעמדן של נשים באסלאם הסוני: "ניסוח מדויק יכול להיות, במקרה זה)האפשר 

. המקורותבבניית שלד העבודה ובחיפוש  ןלכשאלת מחקר המנוסחת בבהירות ובאופן מדויק תעזור  ."(עשרה

לבחור את  ןעליכלכיוונים לא רלבנטיים ותקשה  ןאתכאו מבולבלת תשלח  , כללית מדישאלה עמומה

 לשאלה היסטורית שלושה מרכיבים: סוגיה, זמן )תיקוף(, ומקוםככלל,  .המקורות שעליהם תסתמכו

 שצריכים להופיע באופן ברור בנוסח השאלה.  )מרחב(
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 :להיקף העבודה ת המחקרהתאמת שאל .ג

 30-25) שעליה אפשר לענות בצורה הולמת מבלי לחרוג מהיקף העבודה הנקבע יש לבחור שאלת מחקר

כאשר בוחרים נושא , לכן. באופן מיטבי לא ניתן לכסות נושאים רחבים מאוד בעלת היקף זהבעבודה . עמודים(

ניתן במקרים מסוימים לענות על שאלה רחבה תוך , לחלופין. או שאלת מחקר יש לצמצם את היריעה בהתאם

-קדםמעמד האישה באסלאם ה"במקום לנסות לכסות נושא כמו : הלדוגמ. במקרה בוחן ייצוגי שימוש

המקרה : מודרני-קדםמעמד האישה באסלאם ה)"אפשר להתמקד במקרה בוחן , באופן שטחי ביותר" מודרני

של העבודה שדרך מקרה  ובסיכום יש להבהיר במבוא, אלהבמקרים כ("(. 766-831)עפר 'של זביידה בנת ג

באופן זהיר על ממנו ולהשליך כללי יותר הנושא בחון היבטים אחדים של הל ננותמתכ ןאת ןשבחרתהבוחן 

 ."(מודרני-קדםמעמד האישה באסלאם ה)" נושא כללי זה

 

 (:השוו)מול השוואתיות ?( למה)מול אנליטיות ( כיצד? ?מה)שאלות תיאוריות  .ד

וכל סוג דורש מתודולוגיה שונה בתכנון העבודה , של שאלות מחקר עיקרייםסוגים שלושה קיימים , ככלל

 .סוג שאלת המחקר משפיע על בניית שלד העבודה. ובכתיבתה

i. התוכן יתאר עובדות, באופן כללי. מבקשת לספק מידע או ידע לקורא בתחום מסוים ריתתיאּו שאלה,  

 כןעלי, במקרה זה?" כיצד דת האסלאם מתייחסת לבני דתות אחרות: "הלדוגמ .אירועים או תפיסות

תשובה לשאלה זאת  .מוסלמים-ללא( או זרם ספציפי)אודות יחס דת האסלאם " מידע"לספק לקורא 

 ;מונותאיסטיותדתות לא בני היחס ל ;מונותאיסטיותדתות בני היחס ל גוןעשויה להתייחס לנושאים כ

 . מקרים חריגיםו

ii. כיצד הצבאות " :הלדוגמ. או לנתח דברים שכבר ידועים לקורא/מבקשת להסביר ו שאלה אנליטית

עבודה בנושא  "?במאה השביעית)הסאסאנית והביזנטית( האסלאמיים הצליחו להביס שתי אימפריות 

 אופי הכוח הכובש , יתרון צבאי, המצב הפוליטי בשתי האימפריותגון להתייחס לנושאים כ הזה עשוי

 . דומהוכ

iii. כדי להבין את  , תהליכים, תופעות וכו'דברים ים )או יותר(מבקשת להשוות בין שני שאלה השוואתית

בין :"הלדוגמעבודה מעין זו תכלול גם תוכן עובדתי ותיאורי וגם ניתוח השוואתי. . השונה והשווה ביניהם

עבודה בנושא ?" לכיבושים זריםכיצד אוכלוסיית ירושלים המוסלמית הגיבה : מסע הצלב הראשון לנכבה

 לעומת למסע הצלב הראשון של תושבי ירושלים המוסלמיםהתגובה  כגוןלהתייחס לנושאים  הזה עשוי

יש לבצע , של בחירת שאלה השוואתיתבמקרה  :שימו לב .לנכבהשל תושבי ירושלים המוסלמים התגובה 
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האדם בערב הסעודית לזכויות האדם אם העבודה משווה בין זכויות . את ההשוואות בצורה עקבית

ניתן להשוות את מעמד האישה או : הלדוגמ. השוואה בשני המקרים-יניש להשוות בין דברים ב, באיראן

אך , את רמת חופש הביטוי בשתי המדינות כדי להסיק מסקנה כללית אודות זכויות האדם במדינות אלה

 .בערב הסעודית אין להשוות את מעמד האישה באיראן לרמת חופש הביטוי

 

 : בניית שלד העבודה .ה

: ובהמשך)יש לתכנן את חלוקת העבודה לפרקים , לכתוב את הטיוטה הראשונה של העבודה תתחילולפני ש

בקריאה  נלמדשל העבודה מחייב לסקור את מה ש תכנון השלד(. ובמידת הצורך, לסעיפים פרקים-לתתי

 בשלב בחירת'( וכו מבואות של ספריםב, מאמריםשל  בתקצירים, באנציקלופדיות)הראשונית והשטחית 

טוב יותר כיצד לענות על שאלת המחקר  תבינו, לאור הממצאים. מצאיםבמ" לעשות סדר"ו, שאלת המחקר

ככל שעבודה מחולקת בצורה (. ואת מה לזנוח במה להתמקד: קרי)ובעקבות זאת כיצד להתקדם עם המחקר 

 וסעיפים, כך קל יותר לכתוב אותה.פרקים -קוהרנטית יותר לפרקים, תתי

פרק אמור -כל פרק ותת: דורשת שיקול דעת ומחשבהולסעיפים פרקים -לתתי ,חלוקת העבודה לפרקים  

פרקים חייב להיות הגיוני ולשרת -סידור החומרים בפרקים ובתתי, בנוסף. להוביל לתשובה על שאלת המחקר

אלא ", רקע היסטורי"פרק של  לא מומלץ לתתלרוב , למשל, כך. את הטענה הנטענת בתשובה לשאלת המחקר

בעבודות העוסקות , כמו כן. במבוא באופן מקוצר, במידת הנדרש, את המידע על הרקע ההיסטורילשלב 

כיצד השפיעה "למשל )בהשפעות של תהליכים או אירועים היסטוריים על תהליכים או אירועים אחרים 

לפי בצורה מכנית לחלק את הפרקים  אין?"( התחרותי באיראןהמהפכה האסלאמית על התפתחות הספורט 

לעומת (. שינויים בספורט התחרותי באיראן –' פרק ב, המהפכה האסלאמית –' פרק א)שני חלקי השאלה 

ספורט קבוצתי לעומת  –' פרק אלדוגמה, )פרק מתייחס לשני חלקי השאלה -מומלץ לוודא שכל פרק ותת, זאת

 (.הרפובליקה האסלאמית והוועד האולימפי –' פרק ג, היחס לספורט נשים –' פרק ב, ספורט יחידים

(. או השוואתית אנליטית, תיאורית)בניית שלד העבודה מושפעת מסוג שאלת המחקר , כפי שנאמר לעיל

)סוגיה, זמן,  בהתייחס למרכיבי השאלה ההיסטורית שנדונו למעלה יש לחלק את העבודה בצורה עקבית

 –אך , כל אחת מהאופציות לגיטימית יש להחליט בין חלוקה כרונולוגית, גיאוגרפית, או תמטית. . ומקום(

הפרקים -חלוקת תתי, אם חלוקת הפרקים היא כרונולוגית, עיתים קרובותל. לשמור על עקביותחובה  –שוב 

 .(להלן 3ראו נספח )לדוגמאות של שלד עבודה  תהיה תמטית ולהיפך
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נסו לחשוב , במקום. פרקים-תתיללפרקים או אין צורך בחלוקה ( חמישה עמודיםעד )בעבודות קצרות 

לוגי ורציף תוך שימוש בפסקאות כדרך למעבר ו תוך כתיבה רצופה ואחידהטיעון לוגי והגיוני  טוענות ןאתאיך 

 .ןשלכבין הטיעונים 

 

 : בניית ביבליוגרפיה עשירה ומגוונת .ו

, מאמרים, כולל ספרים, ממגוון רחב ככל האפשר של ספרות מחקריתהביבליוגרפיה צריכה להיות מורכבת 

, מהדורה שנייה או Encyclopedia of Islam) לתחוםרלבנטיות מתוך אנציקלופדיות ה יםאנציקלופדי םערכי

במאגרי מידע ו לצורך חיפוש המקורות לעבודה היעזרו בספריה'(. וכו Encyclopædia Iranicaשלישית; 

שימו לב שהרשימה הביבליוגרפית  (.רמב"י וכו', Index Islamicus ,Historical Abstracts)לרבות  רלבנטיים

כוללת מקורות עדכניים עד כמה שאפשר. עולם המחקר משתנה ומתפתח, ורעיונות שהיו מקובלים לפני 

כשאתן קוראות ערך, מאמר או ספר, בדקו תמיד  חשוב! עשרים או שלושים שנה אינם תמיד מקובלים היום.

 את הרשימות הביבליוגרפיות המצויות בהם. כך תוכלו למצוא פריטים ביבליוגרפיים נוספים.

, עם המרצה תוך התייעצות)ברשת  התפרסמושלא אקדמיים בעבודות מסוימות ניתן להיעזר בחומרים 

וויקיפדיה אינה מקור (. מהווים מרכיב מרכזי בביבליוגרפיה מסוג זה ובוודאי לא להגיע למצב שבו חומרים 

 ואינה קבילה כמקור משני בעבודות אקדמיות. אקדמי 

 

 מבנה עבודת הסמינר: .5

 :כל עבודה צריכה לכלול את המרכיבים הבאים

 :(לא ממוספר) דף שער

שם המרצה אליו מוגשת העבודה, פרטי , שם הקורס ומספרו, כותרת העבודהשם החוג, את השער כולל את דף 

 .תאריך הגשההתלמיד, 

 

 :(לא ממוספר) תוכן עניינים

לפני ההגשה  .ומספרי העמודים( פרקים-במידה וקיימים תתי) פרק-תתו ,תוכן העניינים כולל כותרת של כל פרק

 חשוב לבדוק את התאמת מספרי העמודים בתוכן העניינים ובגוף העבודה. 

  

 :(מספור העמודיםמתחיל ) מבוא
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 :המבוא כולל את הדברים הבאים

 פסקת פתיחה 

  לא מקובלשימו לי כי כיום כבר  ״...״ או ״בעבודה זו אדון...״עבודה זו תבחן)הבהרת ״שאלת המחקר״ 

 .(לכתוב בגוף ראשון רבים

  (.אם רלבנטי)מתודולוגיה 

 שסקירת ויש כאלה , היסטורייש עבודות שמצדיקות פרק . בהתאם לנושא העבודה, רקע היסטורי קצר

 .הרקע ההיסטורי בקצרה במבוא מספיקה

 .סקירה קצרה של מבנה העבודה 

  

 (.בהתאם לאורך וסוג העבודה) פרקי התוכן של העבודה

 :יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות. בין המבוא לסיכום יש פרקי תוכן

  ,לא מקובל להגיש עבודה עם פחות משלושה פרקיםבדרך כלל. 

  (.פרקי תוכן 7עמודים לא צריכה  10-12עבודה של )אין לפצל עבודה ליותר מדי פרקים 

 העבודה תחלוקת הפרקים תלויה בנושא העבודה ובכותב, כפי שהסברנו אודות שלד העבודה . 

 אין צורך בפסקאות פתיחה  .רצוי ליצור רצף בין פרק אחד למשנהו באמצעות משפט מקשר בסוף כל פרק

 .הפרקיםוסיכום לתתי 

 

 :או מסקנות/סיכום ו

 :הסיכום אמור לכלול את המרכיבים הבאים

  (.״...ביקשתי להראות כי״בעבודה זו )חזרה לשאלת המחקר 

אם במהלך העבודה הועלו . לשאלה תשובהועליכם בסוף העבודה לספק  שאלהשאלת מחקר היא : שימו לב

לא )להכריע בסיכום לטובת אופציה מסוימת לנסות מספר טענות מתחרות או אופציות שונות לתשובה יש 

 (. אפשר לומר שישנן הרבה דעות בנושא״, ״ולכן כמו ,לנסות לרצות את כולם במשפט סיכום

 השלכות או רעיונות כלליים מעבר לנושא העבודה. 

 האם שיניתן את דעתכן לגבי ? מה הפתיע או עניין אתכן? מה למדתן מהעבודה: הבעת דעה או זווית אישית

 ?ומה הנקודות שנותרו למחקר עתידי, המחקר שלכן מעלה נוספותאילו שאלות ? שא העבודה לאחר המחקרנו
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 )לכללי כתיבת הביבליוגרפיה ראו להלן(. ביבליוגרפיה

 

 כללי רישום הערות שוליים וביבליוגרפיה .6

 מה נחוצות הערות שוליים? לשם

 ןהשתמשתמטרתן אינה רק לציין את המקורות בהם . להערות השוליים חשיבות רבה בכל טקסט אקדמי שתכתבו

על  - פלגיאט" )גניבה ספרותית" ןביצעתאו /ו ןהעתקתאלא להוכיח לקורא העבודה שלא , לאורך כתיבת העבודה

בין היתר באמצעות אינטגרציה מושכלת , ןשלכזכרו שמטרת העבודה היא לענות על שאלת המחקר (. כך למעלה

שימוש במהלך המחקר ן עשיתהיא לציין את המקורות בהם  ותככותב ןובתכמחוחלק , של ספרות מחקרית

עניין הערות השוליים )קרי מערכת הסימוכין( הוא גם חלק בלתי נפרד מה"מדעיות" של הכתיבה . והכתיבה

ההיסטורית. הטענות המוצגות בעבודת מחקר אמורות להיות מבוססות ומגובות במקורות, וניתן לשחזר את 

 חזרה למקורות אלה.  ידיל התוצאה ע

ניתן להשתמש בהערות תוכניות. הן יכולות להיות הערות שוליים לא מיועדות לציון מראי מקום בלבד. 

ת דעות אחרות ועוד. צגשל מידע, המחשת הנאמר בגוף הטקסט באמצעות דוגמאות, ה שוליים גם לצורך הרחבה

לכלול בעבודה אך הוא "שובר" את רצף הכתיבה  ותרוצ ןשיש מידע נוסף שאתאתן מרגישות במילים אחרות, אם 

 בגוף העבודה, העבירו אותו להערות שוליים! ןשלכ

או לבחור בסרגל הכלים את הלשונית  Ctrl+Alt+Fיש להקיש   WORDכדי להכניס הערת שוליים במסמך 

 "הפניות" ובה את האופציה "הוסף הערת שוליים".  

 

 היכן וכיצד למקם הערות שוליים?

 . המתבססת על המקור, תמצות או בסוף דיון בסוגיה מסוימת, (ציטטהמובאה )=פנייה למקור תיעשה בסוף ה (1

)אחרי בסוף הפסקה  ההערות יכולות להופיע. לפניהם לאסימני פיסוק ו אחריתמיד  ופיעת הערת השוליים (2

 באמצעה, כשיש צורך להפנות למראה מקום. הנקודה( ולפעמים 

הערת שוליים אחת יכולה  הפניות לכמה מראי מקום. במילים אחרות,לכלול בתוך הערת שוליים אחת אפשר  (3

ניתן להשתמש במילות . מספר מקורות לביסוס אותו ענייןב נעשה שימושכאשר , להכיל יותר ממקור אחד
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או להפריד בין המקורות השונים באותה הערה על , כדי לקשר בין המקורות( וכן, וראה גם, כמו כן)הקישור 

 (.3,2: לדוגמה)אין למקם את מספרי הערות השוליים אחת אחרי השנייה );(. ידי נקודה ופסיק 

מקום הוא האם מראה  ביןבעבודה הכתובה בעברית, כיוון הערות השוליים יהיה תמיד מימין לשמאל בלבד,  (4

 .ימיןגם בהפניה למקורות לועזיים מספור הערת השוליים יהיה מצד כלומר,  .בעברית או בלועזית

 . שמופיעים בהערות השוליים שלכם צריכים להופיע גם ברשימה הביבליוגרפית ביבליוגרפייםהפריטים הכל  (5

  לעניין הרווחים: (6

 

 כיצד לרשום נכון את מראי המקום?

 חוברת זו מציעהמכתב עת לכתב עת. או שתנות מחוג לחוג עשויות להישנן כמה שיטות של רישום הערות שוליים ש

טה אחרת, תאמו זאת לנקוט שי תרצו. אם הנהוג במדעי הרוח Chicago, המבוססת על סגנון מני רבותשיטה אחת 

  !שמרו על עקביות – העיקר .עם המרצה שלכם

כולל )מלבד מילות היחס באות הראשונה של כל אותיות הכותרת ( caps)באנגלית יש להקפיד על אותיות גדולות       

 .כלל זה תקף גם להערות שוליים'(. מקום הוצאה וכו, כותרת, שם המחבר

 (.pp. 48-53)ליותר מעמוד אחד  pp.ו , (p. 43) מיועד לעמוד אחד p, .באנגלית

 .הקיצור לעמודים הוא עמ' ולא ע' או ע"ע

ויש להקפיד על השוני הזה  ביבליוגרפיה שונים זה מזהבהערות שוליים ובמראי מקום כללי כתיבת ! חשוב

 לכתיבת מראי מקום בהערות שולייםמתייחסים הכללים להלן . כתיבת ביבליוגרפיה, ראו בהמשך( י)לכלל

  .מחולקים לפי סוגי המקורות השוניםו

 :ספר

 .'עמ(, שנה, הוצאה: עיר; מהדורה אם אינה ראשונה) כותרת משנה: כותר ספר, שם פרטי שם משפחה

מספרי העמודים בעברית יבואו  שימו לב: .33-35' עמ(, 2000, עם עובד: תל אביב) אוריינטליזם, אדוארד סעיד

 .מימין לשמאל, מהקטן לגדול יותר
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Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharaoh (Berkeley: University of 

California Press, 1993), pp. 23-26. 

 :מאמר מתוך כתב עת

 . 'עמ(, תאריך)כרך , שם כתב העת, "כותרת המאמר, "שם פרטי שם משפחה

 ,"תפיסה של מושג החירות בחשיבה האסלאמית בת זמננו –' היא החירות[ לאל]עבדות , "'מאיר ליטבק

יש להביא רק מספרי עמודים רלוונטיים ולא את הטווח המלא של שימו לב!  .80-55' עמ(, ה"תשס) 16, היסטוריה

 .עמודי המאמר כולו

Sonia Cardenas and Andrew Filbert, “National Human Rights Institutions in the Middle East”, 

Middle East Journal, Vol. 59 No.3 (2005), pp. 411-415. 

 :(ערוך)מאמר מתוך קובץ מאמרים 

מקום ) כותרת הספר(, עורך)שמות עורכים שם פרטי שם משפחה  בתוך ,"כותרת המאמר, "שם פרטי שם משפחה

 '.עמ(, שנה, שם הוצאה: הוצאה

: האסלאם ,(עורכים)מאיר חטינה ומאיר בר אשר  בתוך ,"ועד ימינו 16-תולדות האסלאם מהמאה ה, "דרור זאבי

 .110-112' עמ (,2016, גנסאמ: ירושלים) תרבות ,דת, היסטוריה

Hanny Megally, “Human Rights in the Arab World: Reflections on the Challenges Facing Human 

Rights Activism”, in Anthony Chase and Amr Hamzawy (eds.), Human Rights in the Arab World: 

 108-lphia: University of Pennsylvania Press, 2006), pp. 107(Philade Independent Voices. 

 :מתוך אתר באינטרנט אקדמי-לא כתבה או מאמר

, את כותרת המסמך )אם יש(, שנת חיבור המסמך )אם )אם יש( שם המחבר אתמקור מן האינטרנט חייב לכלול 

יש , אם אין שם מחבר. (URLכתובת האתר ); (retrieved: אנגליתוב" -נדלה ב"ידוע(, תאריך מלא של הגלישה )
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התפקיד העיקרי של השם הוא לחבר ; home page)לציין את שם הארגון שהאתר שייך לו או כותרת עמוד הבית 

יש לתת את כתובת  .!(לכן חשוב שיהיה זהה בשני המקומות, בין ההפניה בטקסט לפירוט ברשימה הביבליוגרפית

  .של האתר home page-לא את העליו מסתמכים ושהעמוד הספציפי 

 . אין להסתפק בכתובת האתר בתור מקור

", מנאמנות לשלטונו של מבארכ אל נאמנות ליריבו ולמועצה הצבאית: התקשורת המצרית, "עזורי ואחרים. ל

http://www.memri.org.il/cgi- .2011בנובמבר  25-נדלה ב, 2011באוגוסט  19, י"ממר

webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=107345_memri&act=show&dbid=articles&dataid=2970 

 :אנציקלופדיהמתוך  ערך

 ., עמ'(שנת ההוצאה)כרך ' מס שם האנציקלופדיה", הערך כותר, "פרטי ומשפחהשם 

Paul Losensky, “Jāmi”, Encyclopaedia Iranica 14 (2008), pp. 469-470. 

 לאנציקלופדיה של האסלאם יש כללי ציטוט משלה. אופן כתיבת ההפנייה מופיע תמיד בתחתית הערך. שימו לב:

  : (Encyclopedia of Islam-מאגרי מידע-בקטלוג הספרייה)מתוך חיפוש  לדוגמה

Kramers, J.H., Bosworth, C.E., Schumann, O. and Kane, Ousmane, “Sulṭān”, in: Encyclopaedia of Islam, Second 

Edition, Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Consulted online on 23 

December 2021 <http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_COM_1115> 

 כמה פעמים לאותו מקור? ותמפנ כאשר אתןמה קורה 

בפעם הראשונה רשמו את ההפניה באופן מלא )בהתאם , באותו מקור יותר מפעם אחת ן משתמשותאתכאשר  (1

, מחברהבקיצור ניתן לציין את שם המשפחה של  .קיצור מכן מצאולסוג המקור, כפי שהוסבר לעיל( ולאחר 

ושם המאמר יופיע  גם בקיצור יופיע שם הספר באותיות מוטות)'. עמ, (מקוצר)כותר הספר או המאמר 

 לדוגמה: (.בגרשיים

 הראשונה:  בהפניה

http://www.memri.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=107345_memri&act=show&dbid=articles&dataid=2970
http://www.memri.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=107345_memri&act=show&dbid=articles&dataid=2970
http://www.memri.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=107345_memri&act=show&dbid=articles&dataid=2970
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 ,(עורכים) חטינהבר אשר ומאיר מאיר  בתוך ,"ועד ימינו 16-תולדות האסלאם מהמאה ה, "דרור זאבי

 .110-112' עמ (,2016, מגנס: ירושלים) דת תרבות, היסטוריה: האסלאם

 הבאות:  בהפניות

 .112זאבי, "תולדות האסלאם", עמ' 

 

 הראשונה: בהפניה

Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharaoh (Berkeley: University of 

California Press, 1993), pp. 23-26. 

 הבאות:  בהפניות

Kepel, Muslim Extremism, p. 27. 

 ,את פרטי המקור במלואם יש לצייןבפעם הראשונה  :רצף של הערות המתייחסות לאותו המקורר ישנו כאש (2

(; כאשר מדובר באותו מקור ובאותו עמוד) שם :יש לכתובבקיצור, בפעם השלישית ואילך  –בפעם השנייה 

  .(כאשר מדובר באותו מקור אך בעמודים שונים)' עמ, םש

 .ibid. אין להשתמש בקיצורים לטיניים ערביתבגם בהתייחסות למקורות באנגלית או יש להשתמש ב"שם"  (3

 בעבודה הכתובה בעברית. idemאו 

 :ביבליוגרפיתהרשימה כללי כתיבת ה

רים בהם נעשה שימוש לכתיבת יש לרשום בה את כל החיבו. אחרי פרק הסיכום תופיערשימה ביבליוגרפית  (1

 .עבודהה

, הרשימה מימין לשמאלתמוקם עברית וערבית בהרשימה . ערבית ולועזית, יש להפריד בין מקורות בעברית  (2

 ין.משמאל לימ -בלועזית 

יש , אם למחבר יש מספר חיבורים. של המחברים ב של שמות המשפחה"ש לסדר על פי האאת הרשימה י (3

 . מהמוקדם למאוחר, לסדר אותם בהתאם לתאריך פירסומם

 .טים המופיעים  ברשימהיין למספר את הפרא  (4

כלומר )שמות המחברים מן השני ואילך יופיעו בסדר הרגיל   ,יש שני מחברים ויותרלפריט ביבליוגרפי אשר כ  (5

 לדוגמה:  (.שם פרטי ואחר כך שם משפחה

 (.2017)ירושלים: מאגנס, סטוריה, דת, תרבות יהאסלאם: הבר אשר, מאיר ומאיר חטינה )עורכים(, 
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ולהוסיף באופן מלא הראשון שמו של לציין את  -ואף מומלץ  – ניתן  ,במקרים בהם יש יותר משני מחברים (6

 לדוגמה: ."ואחרים"את המילה 

 (. 1995סאדאת למחקרים אסטרטגיים, -)רמת גן: מרכז בגין לאן? -יחסי ישראל סוריהמעוז, משה ואחרים, 

 לדוגמה: .et alל"ואחרים" היא המקבילה כך נהוג לעשות גם ברישום מקורות בלועזית. 

Kozma, Liat et al., A Global Middle East (London: I.B.Tauris, 2015). 

 

 דוגמאות לרישום פריטים ברשימה ביבליוגרפית:

 ספר:

, הוצאה: עיר. מהדורה אם אינה הראשונה. אם יש כותרת משנה: כותרת הספר. שם פרטי, משפחה של המחברשם 

 .שנה

 .2000, עם עובד: תל אביב. אוריינטליזם. אדוארד, סעיד

Kepel, Gilles. Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharaoh. Berkeley: University of 

California Press, 1993. 

 :מאמר מתוך כתב עת

  .עמודים(, שנה)כרך , שם כתב העת". כותרת המאמר. "שם פרטי, שם משפחה של המחבר

". תפיסה של מושג החירות בחשיבה האסלאמית בת זמננו –' היא החירות[ לאל]עבדות . "'מאיר, ליטבק

  .80-55 'עמ(, ה"תשס) 16, היסטוריה

Cardenas, Sonia and Andrew Filbert. “National Human Rights Institutions in the Middle East.” 

Middle East Journal, Vol. 59 no.3 (2005), pp. 411-415. 

 :תוך קובץ מאמריםממאמר 

, שנה, הוצאה: עיר. כותרת הקובץ(. עורך)שם העורך  בתוך". כותרת המאמר. "שם פרטי, שם משפחה של המחבר

  .עמודים
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: האסלאם(. עורכים) חטינהומאיר  בר אשרמאיר  בתוך". ועד ימינו 16-תולדות האסלאם מהמאה ה. "דרור, זאבי

 .110-132' עמ, 2016, גנסאמ: ירושלים. תרבות ,דת, היסטוריה

Megally, Hanny. “Human Rights in the Arab World: Reflections on the Challenges Facing Human 

Rights Activism.” In Anthony Chase and Amr Hamzawy (eds.). Human Rights in the Arab World: 

Independent Voices. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006, pp. 107-113. 

 :כתבה או מאמר מתוך אתר באינטרנט

 3, 1522, גיליון מבט עלהגירה'",  יאוש לא נעשה יותר נוח: באיראן מזהירים מפני 'צונאמיי. "הצימט, רז

 . 2021בדצמבר  23נדלה ב /immigration-https://www.inss.org.il/he/publication/iran. 2021באוקטובר 

Siamdoust, Nahid. “Down the ‘Rathole’: How a Rapper Channels Iran Regime Change 

Discourse”, IranSource, October 12, 2021. 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/down-the-rathole-how-a-rapper-channels-iran-

regime-change-discourse/ retrieved on December 23, 2021 

 

 :אנציקלופדיה מתוך ערך

 ., עמ'(שנת ההוצאה)כרך ' מס שם האנציקלופדיה ."הערך כותר" שם פרטי. ,שם משפחה

Losensky, Paul. “Jāmi.” Encyclopaedia Iranica 14 (2008), pp. 469-480. 

 

 של האסלאם: לכללי הציטוט הייחודיים של האינציקלופדיה שימו לבשוב, 

Encyclopaedia of  ān”, in:ṭKramers, J.H., Bosworth, C.E., Schumann, O. and Kane, Ousmane, “Sul

Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. . , Edited by: P. Bearman, ThIslam, Second Edition

.Heinrichs 

 

 

https://www.inss.org.il/he/publication/iran-immigration/
https://www.atlanticcouncil.org/category/blogs/iransource/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/down-the-rathole-how-a-rapper-channels-iran-regime-change-discourse/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/down-the-rathole-how-a-rapper-channels-iran-regime-change-discourse/
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 נספחים:

: תורכית עסמאנית( מתוך כתב העת ג'מאעה-פרסית-)ערביתטבלת תעתיקים  :1 נספח

https://in.bgu.ac.il/humsos/jamaa/Pages/default.aspx 
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 )באדיבות גב' אילת שור(טבלת מילות קישור : 2נספח 

 מילות קישור סוג

אפילו,  גם, בנוסף, גישה נוספת, נוסף על כך, זאת ועוד, יתרה מזו, כן, כמו כן, יתר על כן, הוספה

 מעבר לכך, ואף, לא רק... כי אם גם, לרבות, חוץ מזה

 או ש.., או, לחלופין ברירה

אף ש/ה.., אף על פי כן, אף כי, אף אם, גם אם, -, למרות ה, עללמרות זאתאומנם, למרות,  סייג

 אפילו, בכל זאת, עם זאת, בכל אופן, מכל מקום, על כל פנים.חרף, 

בכל זאת, אבל, ברם, בניגוד ל, אך, לעומת ה..., לעומת זאת, לא ... אלא, לאמיתו של דבר,  ניגוד

 מצד שני, כנגד זאת, מחד ... מאידך ..., מנגד

ככל ש..., במידה : אם, במקרה ש..., בתנאי ש..., ובלבד ש..., לא... אלא אם כן, תנאי קיים תנאי

 ש..., אם,  אלא אם.., לו, ובלבד ש...,

 : לו, אילו, לולא, אילולא, אלמלא, תנאי בטל )היפותטי(

משום ש... בגלל ה..., מפאת, מפני ש.., בשל, מאחר ש.., בגין, היות ש.., עקב, בעקבות,  סיבה

 בעקבות כך, לנוכח, בזכות, לרגל.., כי, הודות ל..., הואיל ו..., שכן, כיוון ש...

כן, הודות ל..., לפיכך, הואיל וכך, -נובע ש..., לכן, עלכתוצאה, כך ש..., מכאן ש..., מכאן  תוצאה

כתוצאה מכך, אי לכך, משום כך, בעקבות זאת, עקב כך, בשל..., מתוך כך, מכיוון שכך, אי 

 לזאת, באשר על כן, הנה כי כך.

: כדי, בכדי, כדי ש/ל..., במטרה ש..., על מנת ש..., לשם ה..., למען ה.., במטרה ל..., חיוב תכלית

 במגמה ל..., על מנת ל..., לשם כך, לתכלית זאת, בשביל ש..., עבור, למען

  : כדי שלא, שלא, לבל, פן, שמאשלילה

: בהשוואה ל..., בדומה ל..., דומה ל..., במקביל ל..., כמו ה..., כפי ש..., בעוד ש..., דמיון השוואה

…, כך גם… מה ל..., כשם שכמו, בדוכשם ש/כפי ש... כך גם, במידה ש..., כאילו, כביכול. 

 כמו ש..., כפי ש...

 : לעומת זאת, אילו, בניגוד ל..., להפך, נהפוך הוא, מנגד, ממול, כנגד.לניגוד

: ככל ש... כן, במידה ש... כך, יותר ממה ש..., פחות ממה ש..., יותר מ..., פחות מ..., אחרים

 יחסית ל..., בהשוואה ל...
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 כאמור, כפי שציינתי אזכור

 כלומר, במילים אחרות, משמע, פירוש הדבר הוא הבהרה

 ראשית... שנית... שלישית..., תחילה... בהמשך... לבסוף, החל... דרך... וכלה סדר

נראה, נראה ש.., כלל הנראה, עולה המסקנה, המסקנה היא, עולה ש..., לאור כל אלו...,  סיכום והיסק

 לפיכך, לכן, על כן, קרי

, ניתן, אפשרי, סביר, קיימת ייתכן, אפשר, אולי, קרוב לוודאי, לא מן הנמנענראה ש,  השערה

 אפשרות, דומה ש...

 הדגשה/

 הסכמה 

ודאי ש, מובן ש, ללא ספק, מובן מאליו ש, בייחוד, ראוי לציין, כדאי לציין, יש להדגיש, 

 אין חולק ש..., בפרט ללא ספק,

הדגמה, פירוט 

 והיקש

 לדוגמה, למשל, כך לדוגמה, כמו, כגון, כל שכן, קל וחומר, דהיינו, 
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 :(אופציות 3) לעבודה פרקים ראשי להכנת דוגמה: 3 נספח

שבה שאלת המחקר היא  ליפים הראשדון״'בנושא ״העלייה לרגל בתקופת הח דוגמה לבניית ראשי פרקים לעבודה 

 :תיאורית

בתקופת ' החג: 'פרק ג ;בתקופת עמר' החג: 'פרק ב ;בתקופת אבו בכר' החג: 'פרק א) כרונולוגיתאופציה    .1

 (.בתקופת עלי' החג: 'פרק ד ;מאן'עת

: 'פרק ד ;מעראק' החג: 'פרק ג ;שאם-מבלאד אל' החג: 'פרק ב ;ממצרים' החג: 'פרק א) גיאוגרפיתאופציה .2

 (. מתימן' החג

 '(. התנגדות לחג: 'פרק ד ;'פולחן החג: 'פרק ג ;המסע: 'פרק ב ;'ההכנות לחג: 'פרק א) תמטיתאופציה .3

לדוגמא נחזור . הפרקים תהיה תמטית ולהיפך-חלוקת תתי, אם חלוקת הפרקים היא כרונולוגית, עיתים קרובותל

, כאשר הפרקים מחולקים גיאוגרפית ותתי ליפים הראשדון״'״העלייה לרגל בתקופת החשל העבודה בנושא 

 :כרונולוגיתהפרקים מחולקים 

 ממצרים' החג: 'פרק א

 אבו בכר( בתקופתו של 1

 עמרבתקופתו של  (2

 מאן'עת ( בתקופתו של3

 עלי ( בתקופתו של4

 שאם -מבלאד אל' החג: פרק ב

 אבו בכר( בתקופתו של 1

 עמרבתקופתו של  (2

 מאן'עת ( בתקופתו של3

 עלי ( בתקופתו של4

 

 


