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בחירת נושא לעבודה

הנושא חייב להיות מעניין אך רצוי שמעורבותך בו לא תהיה
גדולה מדי.

חשוב שהנושא לא יהיה כללי מדי או תחום באופן ספציפי
מדי.

במקרה שאין כיוון ניתן לגשת לכתבי עת העוסקים בתחום
הנלמד או לחומרי לימוד המומלצים בקורס.

כדי להבנות ידע ראשוני בנושא יש צורך בקריאה מעמיקה
של מספר מאמרי מפתח/ספרים.  (בעיקר מאמרי סקירה

וספרי מבוא בתחום).

רק לאחר שמתגבש ידע לגבי התחום הנחקר ניתן לחשוב
על ראשי פרקים.

כדי להעמיק ולהרחיב את ראשי הפרקים ניתן להשתמש
במאמרים מגוונים ולדלות מהם רק את המידע הנחוץ

(קריאה יותר מרפרפת).

כאשר נושא העבודה הוא חופשי יש להתייחס למספר
קריטריונים שיעזרו בהחלטה באיזה נושא לבחור:
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ניתוח שאלות העבודה
לפני שניגשים למלאכת הכתיבה יש צורך להבין את

השאלה על כל פרטיה.

חשוב לפרק את השאלה לרכיביה ולוודא שלכולם קיימת
התייחסות.

אם אינך מבין באופן מלא את דרישות העבודה עליך לפנות
שוב אל המרצה או לעמית ללימודים (כדאי לגשת עם

החונך – במידה ואתה מקבל סיוע ממנו).

 

 

 

הבנת הנשאל - ניתוח מילות המפתח
הגדר – הצג הגדרה תמציתית ומדוייקת

הדגם – השתמש בדוגמאות, אם יש צורך הצג תרשים או
דיאגרמה

הוכח – הצג ראיות עובדתיות 
הסבר – הצג סיבות וגורמים

השווה – הצג נקודות דמיון ונקודות שוני 
תאר – ציין את המאפיינים העיקריים של הנושא
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כתיבת הטיוטה
הקלדת העבודה על גבי מחשב

ארגון ראשי פרקים (שלד העבודה)
כתיבה בצורת "משפך"

שימוש במונחים ומושגים בתחום הדעת
הבנת הנדרש ולא העתקתו/תרגומו 

ניסוחים בהירים
קישורים בין רעיונות 

ראשי הפרקים נמצאים כל הזמן אל מול העיניים
 

תהליך הכתיבה
כל עבודה מורכבת משרשרת של פיסקאות אשר מקושרות

ביניהן. חשוב להשתמש במלות קישור מגוונות .

כל פסקה מורכבת מרעיון מרכזי אחד.

לכל פיסקה צריך שתהיה פתיחה (תיאור של הרעיון הכללי
של מה מתארת הפסקה), גוף (בדרך כלל מורכב
ממשפטים התומכים במשפט המפתח על ידי הרחבתו,
הסבר שלו, הדגמה של הדברים הכתובים בו, הצגת שני
צדדי העימות שהציג וכ"ו) וסיום (סיכום הרעיון שהוצג

בפסקה). 
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מה לא לכתוב בעבודה
דעה אישית (אלא אם זה חלק מדרישות העבודה)

כתיבה בגוף ראשון
מידע מועתק או שרשרת של ציטוטים מתוך הטקסט

 

ציון מקורות ביבליוגראפיים

אחד המכשולים בכתיבת עבודה טמון באספקטים הטכניים
שלה (כמו: כתיבת מקורות, פיסוק נכון). כדאי ללמוד לעבוד
.RefWorks :עם תוכנות המבצעות זאת באופן אוטומטי כמו
תוכנה נוספת אשר מאוד מסייעת בארגון חומרי הקריאה

Mendeley היא
חשוב לבצע את כתיבת המקורות תוך כדי ביצוע העבודה

ולא בסופה.
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תיקונים והגהות

יצירת ניתוק מתהליך הכתיבה

בדיקה שקיימת התייחסות לכל הנושאים בשלד העבודה.

לכידות רעיונית

הגהה יעילה

ביצוע הגהה נוספת על ידי גורם חיצוני.

אם יש צורך, לשלוח לעריכה לשונית. 

לאחר סיום תהליך הכתיבה חשוב לבצע שלב של הגהות
ותיקונים, שלב זה כולל:
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דף בקרה לאחר הכתיבה

 האם חשבתי וארגנתי את הרעיונות בראש טרם הכתיבה?
האם הטקסט שכתבתי מכיל את רכיבי המבנה: פתיחה, גוף

וסיום?
האם בטקסט שכתבתי יש חלוקה נכונה לפסקאות (פסקה =

רעיון)?
האם כל משפט קשור לנושא? 

האם בכל משפט יש חידוש כלשהו (לעומת המשפטים הקודמים)?
האם יש סדר וקשר הגיוני בין המשפטים והפסקאות?

האם לא כתבתי משפטים ארוכים ומסורבלים מדי?
האם לא חזרתי על אותם דברים כמה פעמים?

האם השתמשתי במילות קישור מגוונות ומתאימות למילת
ההוראה / השאלה?

האם שמרתי על אותם זמנים (עבר/הווה/עתיד)?
האם השתמשתי בסימני פיסוק?

האם אין לי שגיאות כתיב?
האם השתמשתי בשפה תקנית (שמתאימה לכתיבה ולא לדיבור)?

האם עניתי על כל מה ששאלו אותי (על פי השאלה/ההוראה)?
האם בסוף הכתיבה, קראתי ובדקתי את מה שכתבתי? 

מטרת ההנחיות הבאות - לשפר את כתיבתך. 
לכן, אם לא ביצעת אחת ההנחיות, הוסיפי או תקני בהתאם.  

 

 



אגודת אגד"ל היא האגודה הישראלית של מומחי לקויות למידה ועוסקת רבות
בקידום תחום לקויות הלמידה בארץ. 

ניסיתם משהו מהרעיונות פה וזה עבד, ספרו לנו.
יש לכם רעיונות נוספים? נשמח לשמוע

 
/https://www.egdal.org.il :אתר האינטרנט של האגודה

 
https://www.facebook.com/egdal.org :עמוד הפייסבוק

 
הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ: 

https://chat.whatsapp.com/FfsM9REbLjx9FABDvEcy1B 
 

ליצירת קשר:
ld.org2014@gmail.com :מייל

טלפון: 04-6576216
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צרו קשר:


