
 

1 

 

 2023 ינואר

 
 מבוא לשיטות מחקרבחינת פטור ב

 לימודי משפחהי ועבור מועמדים לתכנית התואר השני בתואר השני בייעוץ ופיתוח ארגונעבור מועמדים לתכנית ה

 
בה הודעה, שלח לך תוך חמישה ימים י, תהלימודים בתואר שני בהמשך להודעת הקבלה לתכנית

 נט".-וסיסמא למערכת ה"מידעתקבל שם משתמש 
 .להיבחן בה במערכת זו עליך להירשם ולשלם עבור בחינת הפטור שנדרשת

 נט מתבצעת בניתוב הבא:-מידעהכניסה למערכת 
הרשמה לבחינות   כניסה מערכת המידע נט  נט-מידע  סטודנטים  אתר המכללה

 רישום לבחינת פטור.  מיוחדות
 .כאן  לקישור לחץ 

 .)יש להזין את שם המשתמש והסיסמא שנשלחו אלייך במייל נפרד(
 helpdesk@mta.ac.il :ללמחשוב במייבמידה ולא קיבלת קישור אנא פנה 

 
 יש לבחור את תאריך הבחינה הרצוי לך:להלן תאריכי הבחינות מבניהם 

 
 שעה יום תאריך

 16:00 שלישי 02/05/2023
 16:00 חמישי 07/09/2023
 16:00 רביעי 19/07/2023

 
 לפחות. 60 –ציון עובר בבחינה  קבלתתנאי למעבר הבחינה הינו 

 במידה ולא עברת את הבחינה, עליך להיכנס שוב לקישור ולהירשם לבחינה נוספת.    
 ניתן להירשם עד לחמישה ימים לפני מועד הבחינה.

 ₪. 105 אעבור היבחנות בכל מועד בחינה הו התשלום
      

עד  ולהודיע על כך  MYMTAלפתוח פנייה דרך המידענט לסטודנט שלא יגיע לבחינה מתבקש 
לחמישה ימים לפני מועד הבחינה ולציין את המועד האחר בו הוא מעוניין להיבחן, התשלום 

 יועבר למועד החדש בו יבחר הסטודנט להיבחן. 

קיש שם =< לה כאןנט, לקישור לחץ -למידע סלהיכנ פתיחת פנייה מתבצעת באופן הבא:
<< לבחור פניה חדשה  MYMTA -משתמש וסיסמא =< לאחר הכניסה למערכת יש להיכנס ל 

לאחר בחירת הנושא, יש לכתוב  =< לבחור את נושא הפניה מתוך הרשימה שמופיעה לכם =<
ניתן לצרף  על כפתור "בצע" המופיע בתחתית. את המלל הרצוי ולשלוח את הפניה ע"י לחיצה

נוספים.  במקרה הצורך ניתן לצרף קבצים ," כפתור "בחר קובץקובץ לפניה ע"י לחיצה על 
יישלח אליכם שובר לתשלום עבור הקורס. את התשלום יש  לאחר פתיחת הפניה וסיום הטיפול

 לבצע בבנק הדואר.

יינתן החזר לא  (גבמידה והסטודנט לא מעונין להיבחן במועד חליפי בשנת לימודים זו )תשפ"
 כספי ולא יהיה ניתן להעביר את התשלום לשנה הבאה. 

 ביום הבחינה. יש להצטייד בתעודה מזהה
 

 יודגש כי ההכנה לבחינה הינה באחריות המועמד בלבד והאקדמית אינה מקיימת קורס הכנה
 .לבחינה

 
 

 את כל המידע אודות בחינת הפטור ניתן למצוא בקישור הבא:
 .אןכלקישור לחץ 

 
 

 בברכה,
 נור חאג' 

  ת מכינותאיאחר
 ולימודים טרום אקדמיים

https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx
https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx
mailto:helpdesk@mta.ac.il
https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx
https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/management_and_economy/Pages/Godxq.aspx
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 נושאי הלימוד לבחינה:
 

 פרקי הקריאה הרלוונטיים נושא 

מטרות  מבוא למחקר )הגישה המדעית:
 המחקר, המשגה, מבנה מאמר מחקרי(

 האוניברסיטה הפתוחה: 
 35-42, 15-28: עמ' 1יחידה 
 99-105: עמ' 2יחידה 

 שיטות מחקר ומערכי מחקר:

 תיכון מחקרי -

 ניסוי -

מחקר שדה, סקרים ומחקרים על  -
 פני זמן

 האוניברסיטה הפתוחה: 
  103-121, 142-144: עמ'  2יחידה 
 : הכל6יחידה 

 לאיסוף נתוניםכלים 
סקרים: הכנת הסקר והשאלון, שימושי 

 הסקר
 תצפיות –כלים למדידת התנהגויות 

 ניתוח תוכן –מדידות בלתי תגובתיות 
 הכנת נתונים לעיבוד

 מדדים מורכבים

 האוניברסיטה הפתוחה: 
  138-141: עמ' 2יחידה 
 94-152, 64-93, 32-42: עמ' 5יחידה 

 

 איכות המדידה 
 תוקף ורגישות()מהימנות, 

 האוניברסיטה הפתוחה: 
 29-34: עמ' 1יחידה 
 198-215, 176-197: עמ' 3יחידה 

 דגימה:

 הסתברותית פשוטה ושיטתית -

 שכבות -

 אשכולות -

 שיטות לא הסתברותיות -

 האוניברסיטה הפתוחה: 
 122-137: עמ' 2יחידה 

 

 האוניברסיטה הפתוחה:  מחקרים איכותניים
 1-20: עמ' 4יחידה 

 האוניברסיטה הפתוחה:  ואתיקה במחקר חברתי הטיות
 5-44: עמ' 7יחידה 
 1-18: עמ' 8יחידה 
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  קריאה:הרשימת 
 
 

. שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. סדרת (2009בייט מרום, ר. ) 
 .5חוברות בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. יחידה 

 
 

. שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. סדרת (2005בייט מרום, ר. ) 
 6חוברות בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. יחידה 

 
 

. שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. סדרת (2001בייט מרום, ר. ) 
 . 1-3חוברות בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. יחידות 

 
 

. שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. סדרת (1986בייט מרום, ר. ) 
 . 4;  7-8חוברות בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. יחידות 
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 הנושאים לעיל. הבחינה תבחן את בקיאות המועמדים בכל 

 .הבחינה היא בחינה אמריקאית 

 .אורך הבחינה הינו שעתיים וחצי 

 .חל איסור להשתמש בכל חומר עזר בזמן הבחינה 
 
 
 
 

 בהצלחה!
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