
  
 

 
 

 

 

 שאלות ותשובות בנושא התזה

 

 מהי תזה? 

ליווי של   תזה הינה עבודת מחקר מדעית, הנכתבת במסגרת לימודי התואר השני. התזה היא אישית ונעשית באחריותך, תוך 

מנחה מסגל התוכנית. נושא המחקר הוא לבחירתך, בתאום עם המנחה, אך המחקר עצמו חייב להיות בעל יסוד חדשני שלא  

מחקר שלך ולהביא אותם לידי ביטוי בהכנת עבודת מחקר מתחילתה  נחקר בעבר. כתיבת התזה מאפשרת לפתח את מיומנויות ה 

 ועד סופה.  
 

 מהם תנאי הקבלה לכתיבת תזה? 

 ומעלה בתואר הראשון או בסמסטר א' בלימודים בתכנית.  90ממוצע  

 מילוי טופס בקשת רישום לסמינר תזה וחתימה על הצהרת התחייבות. 

מקורות מדעיים בנושא ארגוני. הגשת המסמך נעשית במהלך סמינר תזה א,    6הגשת דו"ח מדעי הכולל סקירה ספרותית של עד  

 בסמסטר ב' של שנה א'. 
 

 מתי מתבצע הרישום לסמינר התזה? 

 במהלך חופשת הבחינות של סמסטר א'.

 במסמך אבני הדרך. מופיעים  כי הרישום המדויקיםתארי
 

 מיהו רכז התזה של התכנית? 

 ד"ר גיא הוכמן 
 

 לכתוב תזה? למה כדאי לי 

 סיום תואר שני עם תזה הכרחי למי ששוקל/ת המשך קריירה אקדמית, במחקר, הוראה או לימודים לתואר שלישי. 

התרומה של מחקר התזה היא ההתנסות האישית בעבודת מחקר עצמאית בהיקף גדול וכן הידע הנצבר אצלך בתחום המחקר  

 שבחרת.
 

 יירה מקצועית כיועץ? האם סיום התואר עם תזה יעזור לי בפיתוח קר 

 מבחינת הסיכוי להשתלבות בשוק העבודה, כתיבת תזה משפיעה מעט על המעסיקים הפוטנציאלים. 
 

 האם בזמן כתיבת התזה עלי ללמוד את תכנית הלימודים המלאה? 

קט גמר בסיום  נ"ז( ומהגשת פרוי  4נ"ז. ניתן פטור בשנה ב' משני קורסי בחירה )  48לא. בתכנית הלימודים עם תזה יש ללמוד  

 הלימודים.  

 סמסטרים.  3בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה, כותבי התזה מחויבים להשתתף בסמינר תזה במשך  
 

 מהו סמינר התזה? 

בסמינר התזה בהנחיית ד"ר גיא הוכמן, נלמדות מיומנויות נחוצות לתהליך המחקר, הניתוח הסטטיסטי והכתיבה. הסמינר מהווה  

ו לליווי, תמיכה  ומיועד רק לכותבי התזה. הסמינר מתקיים בסמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה  מסגרת  למידת עמיתים 

 ובמהלך כל השנה השנייה. ההשתתפות בסמינר התזה היא חובה, אך איננה מקנה נ"ז. 
 

 

 



 מתי עלי להחליט אם אני רוצה לכתוב תזה או לא? 

 הבחירה בכתיבת תזה מתבצעת בשנת הלימודים הראשונה, בחופשת הבחינות של סמסטר א'.  

אם כתיבת תזה מעניינת אותך, יש להירשם לסמינר תזה במהלך חופשת סמסטר א' ולהשתתף בסמינר שיתקיים בסמסטר ב'  

 תיבת התזה. של שנת הלימודים הראשונה. במהלך הסמינר יש להגיש מספר מטלות המהוות תנאי להמשך כ

בסיום שנה א' מתקבלת ההחלטה אם להמשיך בתהליך כתיבת תזה או לא. במידה וכן, יש להמשיך ללמוד בשנה ב'  בסמינר  

 תזה שנתי. תנאי קדם לסמינר תזה שנה ב' הוא קורס הסקר הארגוני: פיתוח והערכה. 

 

 האם נושא התזה חייב להיות קשור לתחום הארגוני? 

לכתוב על כל נושא מחקרי בו יש ענין משותף לך ולמנחה. בדרך כלל יהיה קשר לתחום הארגוני, מאחר שזהו  לא בהכרח. אפשר  

 תחום המחקר של המנחים מטעם התכנית.

 

 האם אפשרי לעבוד עם מנחה שאיננו חבר סגל במרכז הבינתחומי? 

את, במקרים מסוימים תינתן האפשרות  ניתן להגיש תזה שנעשתה רק בהנחיה של אחד מחברי הסגל במרכז הבינתחומי. עם ז 

להנחיה משותפת של חבר סגל מהמרכז הבינתחומי ומנחה חיצוני שאיננו חבר סגל. כל מקרה ייבחן לגופו, והוא מותנה באישור  

 של המנחה הפנימי ושל רכז התזה.

 

 מה דרוש להצלחה בתהליך כתיבת התזה? 

שאבי זמן בהיקפים גדולים ביותר. במשך תקופה ארוכה של כשנה  תהליך המחקר לתזה הינו תהליך מורכב, הדורש השקעת מ 

וחצי יהיה עליך לעסוק במקביל הן בלימודים תובעניים והן במחקר אינטנסיבי ביותר ובכתיבה ולעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו 

 באבני הדרך.  

 ה.לשם כך דרושות הן מוטיבציה גבוהה והן מיומנויות של ארגון זמן ומשמעת עצמית גבוה

 

 מהו המועד האחרון להגשת התזה? 

מועד הגשת התזה, עד סוף פברואר בשנה השלישית ללימודים )וזאת על מנת להשתתף בטקס קבלת התואר עם כל חבריך  

 למסלול(. 

 

 האם אפשר להגיש תזה מאוחר יותר? 

 מועד הגשה מאוחר יתאפשר עד סוף שנת הלימודים השלישית. במקרה זה, קבלת התואר תידחה בשנה.  

לגרור את מועד הגשת התזה מעבר לשנה רביעית. במקרים   ניתן  גרירת התיזה לשנה רביעית כרוכה באישור רכז התזה. לא 

 חריגים יש לקבל את אישור הפרובוסט.

 

 ומה אם אחליט לפרוש מכתיבת התזה? 

 שיחה אישית עם רכז התזה לבדיקת הסיבות לפרישה ובחינת פתרונות אפשריים. לקיים יש 

 הנ"ז לתואר ולהגיש בסיום הלימודים את פרויקט הגמר. 52אם פרשת מכתיבת התזה, עליך ללמוד את מלוא 

שלך מהתזה. לא ניתן   האפשרויות להשלמת שני קורסי הבחירה החסרים לך תלויות בהיצע הקורסים שיתקיים במועד הפרישה

להצטרף לקורסים באמצע הסמסטר או לקורסים שאין בהם מקום פנוי. ניתן להשלים קורסים אלו גם מתכניות תואר שני אחרות  

 בקמפוס בכפוף לאישור ממנהל הסטודנטים.

 הטיפול בפרישה וברישום לקורסים החסרים יתבצע במנהל הסטודנטים של התכנית. 

עשתה כבר עבודת מחקר משמעותית במסגרת התזה, ניתן לבדוק עם רכז התזה אפשרות להגשת  במקרים מיוחדים, בהם נ

 פרויקט הגמר בנושא הקשור למחקר התזה. 

 

 היכן אוכל לקבל מידע נוסף על כתיבת התזה? 

 בעמוד התזה 

https://www.idc.ac.il/he/schools/business/graduate/obd/pages/thesis.aspx

