
סוגי מקורות מידע



(מקורות)סוגי פרסומים 
ספרים עיוניים•

כתבי עת•

מאמרים•

חומר תיעודי  •

(  תזה, מוסמך).M.Aעבודות •

(דיסרטציה, דוקטור)PhDעבודות •

ספרותסקירות •

חות"דו•

ספרות ילדים•

(ספרות יפה)סיפורת •

סרטי קולנוע•

דוקומנטריםסרטים •



מהו מקור מידע לעבודות 
?אקדמאיות

מקור מידע הוא מקור כלשהו המספק 

או דברי הסבר/מידע ו

באקדמיה חשוב להסתמך על מקורות מהימנים המספקים 

.מחקרי או מקצועי המבוסס על ניסוי ומחקר, מידע אקדמי

מקור המסתמך על שמועה או הטית לב אינו אמין ולא ניתן  

.מחקרמוסמך בעבודות להחשיבו כמקור 



שוניםמידע בואו נכיר מקורות 



סוגי ספרים עיוניים וחומר רקע
אטלסים, מילונים, לקסיקונים, אנציקלופדיות: ספרי יעץ ,

.מדריכים

מידע כללי ומידע ראשוני על , סוג זה של מקור נותן הגדרות

.הנושא הנחקר



ספרים עיוניים:

מקצועית המתבססת על ניסוי ומחקר, ספרות מחקרית  ,

נותנים מידע רחב סביב נושא מוגדר.

 ספרותסקירת  :

בסקירת ספרות מציגים מחקרים שנעשו בעבר בנושא מוגדר.



עת  כתב 

.  ירחון, שנתון, רבעון, תקופוןנקרא גם . מעת לעתיוצא •

.  של מחברים שוניםמאמריםמתפרסמים בתוך כתבי העת •



כתבי עת  

גיליונות כרוכים יחדיו4בודדעת כתב 



כתבי עת

מדעיאקדמיכתב עת 

:סוגים שונים של כתבי עתקיימים  

פופולאריכתב עת 



מאמרים

נושא ממוקד המופיע מאמר הוא חיבור שנכתב על 

בקובץ מאמריםעצמאי בכתב עת או כחלק 



מאמרים מהווים מקור מידע חשוב מאוד
של מקורות מידע שפורסמו בשנים האחרונותממצאיהם -עדכניות  ,

,  זו הסיבה שמאמרים. יותרעדכנייםיהיו , בעיקר במדעי החברה

,  דכניים יותר מספריםעבדרך כלל , המתפרסמים בתדירות גבוהה

.שתהליך הוצאתם לאור מורכב וממושך

בנושא בו הם עוסקיםמעמיקיםמאמרים -עומק  .

ועוסקים בנושאים מאוד ספציפיים, ממוקדיםמאמרים -מיקוד.



?מתפרסמים מאמריםהיכן 

בכתבי עת1.

(מתפרסמים בפורמט של ספר)בקובצי מאמרים 2.

באינטרנט3.



המחברים של  
המאמרים הם 
.מומחים בתחום

מדעי/כתב עת אקדמי

 



כתב העת פונה לקהל  
.אקדמי או מקצועי

בדרך  ( הוצאה)ל "המו
כלל מוסד אקדמי או 

.מקצועי

מדעי/כתב עת אקדמי



שפה של 
המאמרים היא 

.  מקצועית

:  המטרה
לאפשר  

לאקדמאיים  
ומקצוענים 
להתעדכן  
במחקרים  
וממצאים 
חדשים 

ובטכניקות  
חדשות

.  ציון מקורות

מדעי/כתב עת אקדמי



חלק מכתבי העת האקדמיים עוברים סקירה ושיפוט מוקדם  

הם , ידי מומחים בתחום הרלוונטי-בעיקר על, של המאמרים

:  מתייחסים ל

oאימות ממצאים, הוכחות, השערות  ,

oוהתייחסות לעבודות מחקר קודמות

עוד על כתבי עת



כתב עת פופולארי  

המאמרים לא 

מחקריים
כתובים בשפת  

רגילה  , הדיוט

רחב  -קהל יעד

למתעניינים  )

(בתחום

כמקור לעבודה אקדמיתאינו מקובל לרוב מדעיעת שאינו כתב •

הורים וילדים: דוגמה 



מקורות מידע

קובץ מאמרים
?מה זה קובץ מאמרים

.ספר שיש בו אסופת מאמרים

.מתפרסמים בפורמט של ספרמאמריםקובצי 

.  בדרך כלל הקובץ מאגד מאמרים בנושא אחד

:ידי-קובצי מאמרים מאופיינים על

.ידי מחברים  שונים-המאמרים בקובץ נכתבים על–ריבוי מחברים •

.לקובץ יש עורך או עורכים-עורכים •

.קובץ אקדמי מאופיין גם ברשימה ביבליוגרפית בסוף כל מאמר–ביבליוגרפיה •

.בחלק מהקבצים קיים מפתח נושאים–מפתח נושאים •



כתב עתלעומת ספראבחנה בין תוכן עניינים של 

תוכן עניינים  
ספרמתוך 

מחולק לפי פרקים  
המופיעים בספר

תוכן עניינים  
כתב עתמתוך 

תופיע רשימה של  
המאמרים לפי שם  
מחבר ושם מאמר



מידעמקורות 
 עבודתM.A.(תזה, מוסמך:)

  עבודת מחקר אקדמית מקיפה ומשמעותית כחלק

.מהדרישות לתואר שני



 עבודתPh.d- (עבודת דוקטורט)הקרויה דיסרטציה

.  המוסיפה לידע האנושי, עבודת מחקר מקיפה ומשמעותית במיוחד

עבודה זו היא ברמה הגבוהה ביותר באקדמיה ומעניקה לבעליה את 

".דוקטור"התואר 



מידעמקורות 
דוחות:

 (  אחר, אקדמי, ממשלתי)פרסום רשמי של מוסד מוסמך

,  תוכנית, סיכום או עדכון על אירוע, הנותן דין וחשבון

.'וכומשימה 


