
 הנחיות להכנת פוסטר מדעי
  
  

פוסטר הוא דרך להצגה חזותית ומוגדלת בעלת מבנה קבוע של עבודה מדעית.  פוסטר מדעי 
 מכיל את המרכיבים הבאים: כותרת, שם החוקר, טקסט ואיורים המציגים את המחקר.

ור לא –במקביל או בנוסף להרצאות מילוליות  –צורת הצגת ידע זו נפוצה בכינוסים מדעיים 
 הכמות ההולכת וגדלה של מחקרים והצורך לתת לכולם אפשרות הצגה.

  
הפוסטר המדעי יכול לכלול: הקדמה, מטרות ושאלות המחקר, שיטות וחומרים, תוצאות, 

 איורים, דיון ומסקנות, המלצות והשלכות לעתיד, ביבליוגרפיה.
  

יטריונים לעיל )הרכב על פי מטרת העבודה ניתן להציג מידע בפוסטר הכולל רק חלק מהקר 
 הפוסטר יקבע על ידי המורה בהתאם לאופי העבודה(

  

 מה צריך להיות בהקדמה
ההקדמה מאופיינת בכתיבה סובייקטיבית.  כאן מורשה הכותב לציין את יחסו האישי 

 לנושאים הנידונים בעבודת המחקר.
 בהקדמה:

סקרן אותי מאז הכותב יציג את המניעים שהביאו אותו לעסוק בנושא )"הנושא...  •
   ומתמיד.  תמיד תהיתי איך/אם...(

  הכותב ירשום ניסוח תמציתי של המטרות )בעבודה זו בדקתי את...התמקדתי ב...( •

  הכותב יסביר את שיטת המחקר/העבודה בה בחר  •

   הכותב יציין את הקשיים שנתקל בהם במהלך העבודה •

מיוחד יש להדגיש את הכותב יציין מקורות מידע תוך הדגשה על מקור מסוים )"ב •
  ספרו של...ששימש מקור עיקרי ל...(

  
כמו כן, ייכללו בהקדמה הבעות תודה והערכה לאנשים או למוסדות, שהכותב הסתייע בהם 

 בבניית המחקר, בעריכה הלשונית, באיסוף המקורות, וכו'
 לעיתים, יש הכוללים בהקדמה את הגדרת נושא העבודה ואת תיחומו.

  

 ת במבוא?מה צריך להיו
המבוא הוא חלק אינטגרלי מגוף העבודה, ומשום כך אין לוותר על כתיבתו.  היקפו תלוי 
בהיקף העבודה.  המבוא מאופיין בכתיבה אובייקטיבית, ומטרתו להציג את הנושא בנידון 

 ולהוביל את הקורא לנאמר בגוף העבודה.
  

ם סובייקטיביים, יכלול אם בחר לוותר על כתיבת הקדמה, או שכלל בהקדמה רק מרכיבי
 המבוא את הרכיבים הבאים:

 *הגדרת נושא המחקר/עבודה ותיחומו מבחינת הזמן והמקום
*ציון מטרת המחקר/עבודה, שאלת המחקר הנובעת מהנושא הנידון )במקרה של עבוד חקר( 

 או הצגת הטענה אשר מבקש הכותב *לבסס ולהוכיח במהלך העבודה
 שהכותב בחר להתמקד בהן *חיתוך הנושא, פירוט הסוגיות

 *הדבר של הנחות יסוד, אשר שימשו בסיס לעבודה
*השיטה שבה בחר הכותב להציג ולפתח את נושא עבודתו, אפיון המקורות, שהכותב בחר 

 להסתייע בהם )מקורות משפטיים, סקירות עיתונאיות, ספרות מחקר, אנציקלופדיה, וכו'(
 ימת מקורות*שים לב, שלא להקנות למבוא צביון של רש

 *שים לב, שלא לכלול מסקנות במבוא, ובכך להפוך אותו לסיכום העבודה
  



 מה צריך להיות בסיכום?
 הסיכום הוא הפרק החותם את העבודה המדעית, ואין לוותר על כתיבתו

 כמו היקף המבוא, כך גם היקף הסיכום תלוי בהיקפה של העבודה
  

 פרק הסיכום כולל מספר מרכיבים והם:
 *סיכום הרעיונות המרכזיים אשר הופיעו בעבודה

 *מסקנות שהן מדעתו של כותב העבודה
 *משפט מסיים, שתפקידו ליצור עניין ומתח אצל הקורא

 *אין הכוונה לחזור בסוף העבודה על מלוא המסקנות, אלא לתמצתן בלבד
  

 :סיכום הרעיונות המרכזיים
 שלא נזכרו בעבודה *הכותב יקפיד שלא להציג רעיונות חדשים, כאלה

 *הכותב אינו חייב לרכז את כל הרעיונות, אלא רק את החשובים שעיניו
 *אין לפרט ואין להעריך בחלק זה

  
 כתיבת המסקנות

המסקנות הן לתשובות מתומצתות לסוגיות אשר הוצגו בראשית העבודה ואשר אותן ביקש 
 הכותב לבדוק במהלכה

 הבאים: בכתיבת המסקנות ישים לב הכותב לכללים
 *אין מקום להסיק מסקנות מעניינים שלא נידונו בעבודה

*ניתן להציג את המסקנות על פי סדר הצגת השאלות, כפי שהובא במבוא, או על פי סדר 
 אחר

  
 באיזה סגנון לכתוב?

אל תנסו לכתוב בסגנון גבוה, חגיגי או בסגנון שאינכם שולטים בו היטב.  דברו אל הקורא, 
ו עמו ותנו לו להרגיש שחשבתם על הדברים ושהדברים שכתבתם הם חלק הסבירו לו, שוחח

 מכם.
  

המידע המוצג בפוסטר המדעי חייב להיות מתומצת קריא וברור ומכיל הגדרות ומושגים.  כמו 
 כן, התמצות מכיל דוגמאות ממחישות, נתונים ועובדות בנושא הנדון.

  
 עיצוב הטקסט

 ודל הנראה למרחוקהמלל המוצג יופיע בפוסטר המדעי בג
 במלל תהיינה מילים מודגשות בהתאם לצורך

 המלל יתפרס כראוי על גבי כל הדף ולא רק על חלקו
  

 דוגמה לתכנון של פוסטר מדעי 
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 מה צריך להיות בתקציר?
 עי. התקציר הוא חלון הראווה של המחקר! תקציר מצורף בדרך כלל לכל מאמר בעיתון מד

התקציר צריך להיות קצר ענייני וברור.  הוא אמור להציג את מטרת העבודה, המסר המרכזי 
 –ולתאר בקצרה את המרכיבים העיקריים של המחקר/העבודה, תוצאות ומסקנות.  היקפו 

 כעמוד אחד.
  

 תקציר טוב יכלול
 *כותרת עבודת המחקר עם ציון המילה תקציר

 שייכיםשמות הכותבים והמוסד אליו הם 
מבוא קצר: פיסקה קצרה המפרטת את הנושא הנחקר, הסבר קצר על חשיבות המחקר, 

 שאלת המחקר )במקרה של עבודת חקר(
 תיאור תמציתי של שיטות, עקרונות ודרכי עבודה

 תיאור הממצאים החשובים ביותר בעבודה
 המסקנות, ההמלצות והלקחים

 ול הכותב(הדבר נתון לשיק  –רשימת מקורות )לא תמיד נדרשת 
 לרוב התקציר כתוב ברצף, ללא חלוקה לסעיפים או כותרות משנה

  
 דוגמא להוראות להכנת תקציר:

 התקציר יכלול:
 *שם הנושא

 שמות חברי הקבוצה
 שמות המנחים

 שם המוסד או מסגרת בו נערכה העבודה
 רציונל

 מטרות
 תיאור הפעולות/מחקר/בתוספת דיווחים על שיטות/חומרים/ממצאים

 ותמסקנ
 המלצות והשלכות לעתיד

 רשימת מקורות
  


