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 נקודות  4 הקורס:נקודות זכות של 
 

 דוד-: פרופ' שרה בןמרצה
 

 bendas@gmail.com; דואר אלקטרוני:     03-9755842המחלקה לקרימינולוגיה,  טל': 

 
 
  15-17ההרצאה תתקיים ביום: א'  בין השעות: -

 על פי תיאום מראש 13-14:30שעת קבלה: יום:  א   בין השעות:  
 

 ת הקורס:ומטר

להתנסות במחקר אמפירי, על כל שלביו, החל משאלת מטרות הסמינריון הן לאפשר לסטודנט 

המחקר ועד לכתיבת הדו"ח הסופי. המפגשים  בקורס הינם שבועיים, ומרביתם יוקדשו להכוונה 

  והדרכה כיתתית או קבוצתית. 

 טרור והפשיעהסוגיות תיאורטיות ומחקריות בתחום ההסמינריון יעסוק בהכרת 

 

הטרור והפשיעה, הדומה והשונה והקשר ביניהם. סוגיות שונות בתחום הכרת : הנושאים שיידונו

ענישה, טיפול  –פשיעה טרור ולעל ההיבטים השונים, התגובה החברתית ל הפחד מטרור ומפשיעה,

מימון פעולות ושיקום. הבדלי מגדר בסוגיות שונות אלו וכו'. יושם דגש על נושאים עכשוויים כמו 

בארץ ובעולם.   פעולות טרור ושל מבצעי פעולות אלו,  עמדות כלפי סוגים שונים של טרור

פחד מפשיעה החברתית השונה על פי מגדר, מוצא אתני ומיצב סוציו אקונומי.  תהתייחסו

נושאים אלו ואחרים משפטית, ההבחנה בין טרור ללוחמת חופש ועוד.  תומטרור, התייחסו

 ת מחקר.ם לכדי עבודיפותחו על ידי הסטודנטי
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 דרישות כלליות ומבנה הציון

o *מסירת החלק הראשון של העבודה עד ליום הראשון 1השתתפות פעילה בכיתה: נוכחות ,

 מהציון 10%של סמסטר ב' 

o '20% –השתתפות בדיונים והצגת רפרט בסמסטר ב. 

o  70% –כתיבת עבודת מחקר . 

o  ( השאלונים שמולאו,  דיסקט בו מופעים  מסירת עבודה סמינריונית והחומרים הנלווים

 חודש לפני היום הראשון של שנת הלימודים העוקבת. , (הנתונים והסינטקס

o .הציון הסופי ינתן על גבי העבודה הסמינריונית 

o מהמפגשים לא יוכל להגיש את עבודתו.  20%-סטודנט שיעדר מיותר מ 

 
 

  נה:מהלך הש

 סמסטר א'

בחירת נושא למחקר, בנית שאלה מחקרית והשערות המחקר, תכנון המחקר בהתאם להשערות, 

כתיבת הצעת מחקר שכוללת רקע תיאורטי, השערות, שיטה ומקורות. מסירת החלק הראשון של 

 העבודה למרצה.

 

 סמסטר ב'

הצגת רפרט בכיתה והגשת הרצת המחקר, עבוד הנתונים והסקת מסקנות, כתיבת עבודה מסכמת.  

 דוח המחקר )בזוגות(.

 

 אתר הקורס:

 מייל שלכם לאתר הקורס-הנכם מתבקשים להכניס את כתובות האי ▪

 חשוב לעקוב אחרי ההודעות באתר הקורס על בסיס שבועי ▪

 

 עבודת צוות

o !העבודה תעשה בזוגות בלבד 

o  :העבודה היא עבודה משותפת, לכן האחריות היא גם משותפת. במילים אחרות

עמידה בלוח הזמנים ובמטלות מצד אחד מחברי הצוות תפגע בציון הסופי של -אי

 .שני חברי הצוות יחד

 

 

 

                                                
חישוב מספר ההיעדרויות יעשה בהתאם לתקנון המרכז האוניברסיטאי, אך החישוב יתייחס למספר  –נוכחות  1

 ראה טבלת פירוט.  –המפגשים שהוגדרו כמספר מפגשי חובה 
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 תהליך גיבוש עבודת צוות והכנת תוכנית מחקר:

o  וצעים על ידי המרצה או נושא מחקר מתוך הנושאים המ שותף ויחד יגבשוכל סטודנט יבחר

 הקשור קשר ישיר לנושא הסמינריון.  נושא אחר בר ביצוע

o  ההצעה תכלול רקע תיאורטי קצר ביותר הקשור ישירות להשערות מרכזיות הניתנות

 לבדיקה אמפירית.  

o  .כל הצעה תכלול תיאור של שיטת מחקר והכלים 

o   כל צוות חייב לרענן את התמצאותו בניתוחSPSS  מסטר הראשון. במשך הס 

 

 תהליך העבודה:

o .לפני ביצוע המחקר יש לקבל אישור מפורש של המרצה לכל פרטי הביצוע 

o  הצוותים יעבוד בצורה עצמאית, יבצעו את המחקר, יעריכו וינתחו את הממצאים, יסכמו

 ( ויחברו את הדו"ח. SPSSאת הניתוחים הסטטיסטיים )אך ורק דרך  

o  ,האחריות מוטלת על כל צוות להיפגש עם המרצה באופן קבוע במשך הסמסטר השני

 בשעות שנקבעו לסמינריון. 

 

 

 דרישות להגשת עבודה:

 בסוף סמסטר א' חייב כל צוות למסור ישירות למרצה את החלק הראשון של העבודה שכולל: 

o מטרת המחקר 

o סקירת ספרות 

o מטרת המחקר רציונאל המחקר או 

o השערות 

o טה: אוכלוסיה, דרך בחירתה, כלים,שי 

 

, את הדברים בנוסף לעבודה סמינריוניתבסוף סמסטר ב'  חייב כל צוות למסור ישירות למרצה, 

 הבאים:

o הנתונים בSPSS. 

o הסינטקס בSPSS 

 

 הערות המרצה ואפשרות לתיקון העבודה:

a.  ,כל צוות זריז שיגיש טיוטא ראשונית של חלקי הדו"ח למרצה במשך הסימסטר השני

 רשאי לקבל הערות מהמנחה ולתקן את אותם חלקים של הדו"ח בהתאם. 

b.  לאחר סיום הלימודים הפורמליים של הסימסטר השני, לא תהיה אפשרות לקבל הערות

  על העבודה.

 
הערה אחרונה: הסמינריון מהווה אתגר לסקרנות, לרמת השאיפה, ורמת ההשקעה של הסטודנט 

 בעבודה. 
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. 2017 לחודש יוני 30לעין ולבצע הגהה מסוימת בכל חלקי העבודה על לתאריך  נההמרצה מוכ

 פרק התוצאות והדיון.   עלהמרצה לעבור ברפרוף  נהלאחר תאריך זה מוכ

  

 עבודה סמינריונית אמפיריתכלליות לביצוע  הנחיות

 

 השיקולים בבחירת נושא:     

 ( קיימת תיאוריה או סברה ממנה נגזרות מספר היפותזות )השערות(.1)

 ( קיימת אוכלוסייה שמוכנה להשתתף במחקר מרצון ומתוך עניין.2)

נבדקים לכל קבוצת עניין )לדוגמא, שני המינים, קבוצות  40( מתוך אוכלוסייה זו יהיו לפחות 3)

גיל שונות, קבוצות מובחנות לפי אפיון מצבי או אישיותי(. בד"כ, רצוי להגיע להרבה יותר נבדקים  

 היות וכמה שאלונים ייפסלו מסיבה זו או אחרת. 

ק את המשתנים בעלי העניין, או ניתן ליצור כלים ( קיימים כלים תקפים ומהימנים לבדו4)

 לצרכים המיוחדים של המחקר ולפחות להוכיח את מהימנותם הפנימית בעזרת המרצה. 

( יש לדאוג שייאספו הממצאים עד ראשית חודש מאי, אם יש כוונה למסור את העבודה הכתובה 5)

 עד היום האחרון של הלימודים הפורמליים. 

 

 

 :רדו"ח המחקחלקי 

. התקציר , ובעיקר את התוצאותאת העבודה כולה םהמסכ עמודכהתקציר הוא קצר, :  תקציר( 1)

 מופיע בראשית העבודה.

: הצגת הנושא הכללי בכמה משפטים, והמשך ישיר לנושא המיוחד בו יעסוק המחקר. המבוא( 2)

להכניס הבאת מספר מקורות הכרחיים למקם את הנושא ואת הפיתוח התיאורטי. אין צורך 

מטרת המבוא היא לתת בסיס אמפירי  לעבודה בכתב מאוחר יותר מספר רב של מקורות.

ותיאורטי להשערות שיוצגו מיד לאחר המבוא עצמו. אם השערה איננה מובנת, אזי המבוא לוקה 

בחסר. אם יש דברים במבוא שאין להם קשר ישיר להשערות, אזי המבוא גדוש בחומר לא 

שיסכם את  –א יש לכתוב תת פרק של רציונאל המחקר, או המחקר המוצע בסוף המבו רלוונטי. 

 פרק המבוא ויהווה בסיס להשערות.

ההשערות  צריכות להיות מנוסחות בסגנון אחיד, ז"א,  "יימצא קשר בין" או "אלה : השערות( 3)

יעלו על אלה" או כל ניסוח המביא לפחות שני משתנים באותו משפט. אסור לערבב נוסחים 

 בהשערות.

 מורכבת משלושה חלקים: אוכלוסייה, כלים, ותהליך. השיטה( 4)

, ומספר מקום מגוריםתאור האוכלוסייה הנבדקת, טווח גילים, מין, מוצא,  : אוכלוסייה

 הנבדקים במדגם שייכלל במחקר. 
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: תאור מדויק ביותר של הכלים לרבות טופס של כלי,)שיופיע בנספחים( הוראות מפורשות כלים

שיופיעו על דפי השאלונים, הוראות בכתב שיינתנו בעל פה על ידי הנסיין לנבדקים ואפילו 

לגורמים המאפשרים את ביצוע המחקר )מנהלים, הורים במקרים מסוימים, וכו'(. כ"כ, פירוט 

 התגובות של הנבדקים. השיטה לציינן את 

יש לקבל מהנבדקים מספר נתונים דמוגרפיים כגון מין, גיל, שנות השכלה פורמלית, מעמדם *

הכלכלי, אם נולדו בארץ, אם נולדו הוריהם בארץ ואם לא, איפה נולדו, השכלת שני -החברתי

 ההורים . יתכן שאופי ההשערות יחייב קבלת מידע נוסף.

, מקום, סטיות ואי סדרים הרצת המחקר סיפת בממצאים , תאריכי: תאור התהליך של אהליך 

 שהתרחשו, וכו'. 

שימשו מתארים בקיצור נמרץ את הניתוחים הסטטיסטיים ש בפרק התוצאות : ממצאים( 5) 

( יש להסביר איזה ניתוח טבלאות) לוחותפרק תוצאות ברובו יכלול מילים ולא לניתוח הממצאים. 

המון נתונים רלוונטיים ופחות רלוונטיים  םמסכ ואכדאי כאשר ה וח לנוסה ומה היו התוצאות. 

שאי אפשר לסכם אותם במילים רצופות בטקסט. לאחר כל הצגת ממצאים וניתוחים יש להביא 

 את המסקנה אם אושרה השערה מסוימת או לא. 

 . לוחולהסביר את משמעות התוצאות ב לוחיש להתייחס בטקסט לכל *

ו הניתוחים והמסקנות המתקשרות להשערות. ייתכן ונעשו גם ניתוחים בפרק התוצאות יופיע

נוספים שאינם קשורים ישירות להשערות, גם אותם יש להביא ולסכם בסוף פרק התוצאות או 

 בפרק מיוחד על תוצאות משניות שיופיע אחרי הפרק לתוצאות ראשוניות. 

בודה עד כה. הדיון בא להתדיין על מה בא לסכם את התוצאות או כל חלק אחר בע איננו :הדיון( 6)

שהתקבל ביחס למחקרים שקדמו למחקר זה )עבר(, להתייחס לכך שהתקבלו כמה השערות כצפוי 

זמנית -ולא התקבלו אחרות, ואולי התקבלו תוצאות הסותרות תוצאות אחרות שהתקבלו בו

 בעתיד. למחקרי המשך המלצות  עםבעבודה )הווה(. הדיון מסתיים 

: אסור שיופיע מקור שלא בדקתם אישית אלא אם צוין במקור מת מקורות )בבליוגרפיה(רשי( 7) 

במדריך   APAהמקור שאיננו בהישג יד.  יש להדפיס את המקורות לפי השיטה של ששכן בדקת 

יש להקפיד על חפיפה בין המקורות . גוף העבודההבאת מקורות בלגבי דכן. הוא הדין גם והמע

 לרשימת המקורות.  הרשומים בגוף העבודה

כל הכלים מופיעים בנספחים ויתכן שכמה ניתוחים סטטיסטיים וטבלאות של : נספחים( 8)

 ממצאים משניים יופיעו בנספח. 
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 . אורך סביר של , במרווחים כפוליםמעבד תמלילים הערה: גם ההצעה וגם הדוח הסופי יודפסו ב

 עמודים. 15-30כל העבודה 

 

 הוראות לניתוח תוצאות

, על מנת לקבוע SPSS( יש להיפגש עם המרצה עוד לפני שמקדדים את הנתונים במחשב בשיטת 1)

ביחד שמות ומספרים לפריטים ולמשתני המחקר. בפגישה יקבעו הניתוחים הסטטיסטיים 

 המתבקשים.

( כאשר מקדדים את הנתונים במחשב, משתמשים רק במספרים ובמילים באנגלית. כאמור, 2)

 או כל תוכנית אחרת איננה קבילהSPSS (EXCEL )תעשה רק דרך  הכנסת הנתונים

. א"כ מכניסים את הנתונים כפי שהם מכניסים בטור הראשון את המספר הסידורי של המשתתף

-מופיעים בשאלונים. במידה  וחסר נתון, משאירים את התא ריק. לאחר שהוכנסו כל הנתונים

ך בהיפוך סקלות )אם יש צורך להפוך ערכי פריט או חוזרים ובודקים שאין טעויות. במידה ויש צור

 , עושים זאת בשלב זה. RECODE)פריטים ב 

 

 פריט או משתנה ומדפיסים אותם כלבודקים ממוצעים, סטיות תקן, ופיזור של 

מכניסים ערכים )ממוצעים( במקומות שיש תאים ריקים בפריטים המתחברים 

 למשתנים

המורכבים ממספר פריטים, תוך הזמנת אופציות הבאות:  בודקים חישוב מתאמי אלפא למשתנים

ממוצעים, סטיות תקן, מתאמים בין פריטים, מתאם כל פריט עם האחרים בניפוי עצמו, והאלפא 

 עצמו

 בהתיעצות עם המרצה משמיטים פריטים שאינם תורמים.

 מסכמים ממצאים שהתקבלו לצורכי תאור האוכלוסיה 

 כפי שסוכם ממשיכים עם הניתוחים המתבקשים

 יש להציג, תמיד,  ממוצעים וסטיות תקן של כל משתני המחקר

 יש לתאר, תמיד,  את  הכלים ומשמעות כיוון המספרים: ציון גבוה מצביע על רמה גבוהה של .

 

אם מתייעצים עם מישהו בניתוח התוצאות ועקב כך מציעים ניתוחים אחרים או דרכי 

 ודה לא תתקבל.עבודה אחרות )ללא הסכמת המרצה(, העב

, הנתונים הגולמיים, עם הגשת העבודה הסופית SPSS ביש להגיש את כל הפלטים 

 משתנהשבים כל חכלים והוראות להעברה, הקידוד, והדרך שמה



 

 

7 

 ישות קדם לקורס ודרישות מיוחדות: דר

)בקיאות בהכנת קובץ  SPSSחובה ידע בסיסי והתנסות בניתוח נתונים באמצעות תוכנת 

 , וניתוחי שונות חד כיווני(. T-testלהקלדת נתונים, ביצוע התפלגויות, חי בריבוע, ניתוחי 

 

  שיטת הלימוד:

המפגשים בקורס יוקדשו להכוונה והדרכה כיתתית או מרבית  ופגישות אישיות. תפרונטאלי

 . זוגית

הסמסטר חלקו הראשון של הסמסטר יוקדש לאיתור נושאי מחקר מתאימים תוך סקירת הספרות. 

יוקדש להכנת הצעת מחקר, שתכלול סקירת ספרות, הצגת מערך המחקר וכלי המחקר הראשון 

הסמסטר הראשון יגישו הסטודנטים הצעת מחקר לבדיקה  אמצעבהם יעשה שימוש. לקראת 

לאחר מספר שיעורים בכיתה, יערכו פגישות אישיות להדרכה לייעוץ במהלך כל הסמסטר  ולאישור.

 ולבדיקת ההתקדמות במחקר

הסטודנטים יבצעו את המחקר באופן עצמאי )איסוף נתונים ועיבודם וכתיבת דוח המחקר. 

ממצאי  יכינו הסטודנטים דוח מחקר ראשון ויציגו אתבמחצית השנייה של הסמסטר השני 

 בכתב למרצה. המחקר

 

  :נית ההוראהכת

יחידת 

 הלימוד

 הערות  נושא השיעור

הכרות עם סוגיות שונות בתחום האלימות הפשיעה והפחד מפשיעה  1

 ואלימות.

 שיעור 1

 בחירת נושא לסמינריון על ידי הסטודנט ודיון קבוצתי בנושא הבחירה. 2

 בנית שאלה מחקרית והשערות המחקר

 שיעורים 2

המחקר בהתאם להשערות, כתיבת הצעת תכנון הדרכה והכוונה ב 3
 . בפגישה זוגית מחקר שכוללת רקע תיאורטי, השערות, שיטה ומקורות

 שיעורים 2

פגישות אישיות: עידכון המרצה לגבי העברת השאלונים: אופן העברה,  4

 שיתוף פעולה או בעיות וכדומה.  

עידכון המרצה לגבי הרקע התיאורטי ושלד העבודה: איתור מקורות 

 נוספים, והכנת הרקע הספרותי הרחב.  

 שיעורים  4

הסבר מעמיק לגבי כתיבת העבודה: החלק התיאורטי, המחקרי, דיון,  5

 סיכום וביבליוגרפיה בפגישה אישית. 

 שיעורים 2

 שיעורים 5 סמסטר ב': הגשת העבודה להערות למרצה בפגישות זוגיות 6

 שיעור 1 הגשת עבודות טיוטא למרצה 7

 שיעורים5 מפגשים אישים עם המרצה: דיון בטיוטא שהוגשה  8

 שיעור 1 סיכום 9
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  חובות ומטלות:

   20%-סטודנט שיעדר מיותר מ  נוכחות חובה במהלך השיעורים ובהדרכות הקבוצתיות. *               

 מהמפגשים לא יוכל להגיש את עבודתו.                    

   מילוי אחר מטלות הקורס )הגשת הצעת מחקר, הגשת דו"ח מחקר, השתתפות * 

 .פעילה בכל שלבי המחקר(  

טופס שאלוני  , בדואר אלקטרוני, בצירוףWORDשלוח בקובץ לאת העבודה יש *  

קובץ את , הכי עדכניים, בהם נעשה שימוש בעת כתיבת העבודה מאמרים  2-3 המחקר, 

 ואת הסינטקס.  (מקוריהקובץ ההנתונים )

 30.9.2017הגשה: אחרון למועד  (2)

נכנס  1.5.17עד   SPSSמי שמגיש את העבודה כולה, כולל קובץ הנתונים והסינטקס ב (3)

 לתהליך הפינג פונג )יוסבר בכיתה(

לאחר סיום הלימודים הפורמליים של הסמסטר השני, לא תהיה אפשרות לקבל הערות  (4)

  העבודה. על 

 רשימת מקורות כלליים

 הפניה והכוונה לחיפוש מקורות תיעשה בהתאם לנושא המחקר.  

 

 

 מרכיבי הציון הסופי:   

 (10%(,  הצגת רפרט בכיתה )10%הציון הסופי יתבסס על הצגת מטלות והשתתפות פעילה )

 .(80%מסר )יואיכות הדו"ח שי

 


