הנחיות לכתיבת הצעת מחקר לתואר שלישי
הגשה כללית
א .מטרת הצעת המחקר לסייע לסטודנט להגדיר לעצמו ולוועדת התארים המתקדמים של החוג את
מטרות המחקר ,החידוש בנושא המחקר המוצע ,המקורות הביבליוגרפים הרלוונטיים ,היקפו של
המחקר והדרכים המתודולוגיות למימושו ,והיתכנותו הכללית של הפרויקט במסגרת הזמן הנתונה.
ב .הצעת המחקר תהווה הרחבה והעמקה של הצהרת הכוונות שהוגשה בעת הרישום ללימודי
הדוקטורט .היקף ההצעה יהיה עד  25עמודים ,כולל הביבליוגרפיה.
ג .הפורמט שלהלן מחייב את כל תלמידי החוג ואין לחרוג ממנו ,אלא באישור המנחה ויו"ר הוועדה.
יחד עם זאת כל תלמיד ימלא אותו בתוכן ,בהתאם לנושא המחקר והכוונת המנחה.
ד .ההצעה תוגש למזכירות החוג רק לאחר אישור וחתימת המנחה.
ה .יש להקפיד שלא לחרוג מהיקף הרשום בכל אחד מהסעיפים.
ו .ההצעה תוגש בפורמט ההדפסה הבא:
 .1דף .A4
 .2גודל פונט 12 :לטקסט רגיל BOLD 14 ,לכותרות ראשיות BOLD 12 ,לכותרות
משנה.
 .3רווח שתיים בין כל שורה.
 .4פסקה חדשה תיפתח בהזחה.
 .5כותרות ראשיות ימוספרו במספרים ( )...3,2,1כותרת משנה ימוספרו באותיות
(א,ב,ג.)....
 .6הטקסט יוצמד לימין.
 .7העמודים ימוספרו בחלק התחתון.
 .8הערות השוליים והביבליוגרפיה ייכתבו בהתאם לכללי הכתיבה של מדעי הרוח.
הערות שוליים יופיעו בתחתית העמוד ולא בסוף ההצעה.
ז .ההצעה תיכתב בעברית תקנית ותוגש לאחר הגהה קפדנית (כולל שגיאות הקלדה ,פסיקים
ונקודות ,התאמת זכר/נקבה וכו').

מבנה ההצעה (סעיפים)
א .דף כותרת נפרד ובו יופיעו הפרטים שלהלן בסדר הבא:
 .1כותרת המחקר (יש לבחור שם קצר וקולע שממנו ניתן להבין באופן מיידי במה עוסק
המחקר ,ניתן לבחור כותרת וכותרת משנה) .יש להתייחס גם לתיקוף העבודה
(פריודיזציה) .מתחת לכותרת המחקר יש לכתוב :הצעת מחקר לתואר שלישי.
 .2שם המגיש/ה.
 .3שם המנחה/ים.
 .4שם החוג והאוניברסיטה.
 .5תאריך ההגשה.
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ב .הרקע האישי למחקר (סעיף שאינו חובה):
 .1היקף :עד עמוד.
 .2הסבר :התלמיד יספר בקצרה על עצמו (רקע אישי ואקדמי) ויסביר מהם המניעים שלו/ה
לחקור את הנושא המוצע.
ג .הגדרת הנושא ותיחומו:
 .1היקף :עד שני עמודים.
 .2הסבר :הסבר מפורט על הנושא אותו מבקש הסטודנט לחקור ,שאלות המחקר ,מטרות
המחקר ,הפריודיזציה שלו (תיקוף) ומדוע דווקא היא נבחרה.
ד .מצב המחקר (סקירה ביבליוגרפית):
 .1היקף 4-3 :עמודים.
 .2הסבר :בחלק זה יסביר התלמיד את עיקר המחקרים שנעשו בעבר בשדה המחקר אותו הוא
חוקר ויתוארו המגמות ,האסכולות והגישות העיקריות (האימפריות ו/או התיאורטיות)
בתחום הרלוונטי להצעה .חלק זה נועד לבחון את בקיאותו של התלמיד ברקע המדעי
של המחקר המיועד ,ולהוות מבוא לדיון בשאלה :מה יחדש המחקר?
הערות:
 חלק זה מחייב סקירה ביבליוגרפית יסודית. רצוי לערוך את הסקירה מהכללי לממוקד ,כלומר ממחקרים שעוסקים בנושא הרחבאל המחקרים הקרובים יותר למחקר המוצע.
ה .החידוש במחקר:
 .1היקף :עד עמוד.
 .2הסבר :התלמיד יעריך בקצרה את החידושים שהמחקר המוצע צפוי להניב .החידושים יכולים
להיות הן תוכניים ,הן מתודולוגיים ,והן בהיבט המקורות הראשוניים עליהם מתבסס
המחקר .בניגוד לעבודות תואר שני שיכולה להתמקד בפרספקטיבה חדשה בנושא
ספציפי ומוגבל יחסית במחקר ,הרי שבכתיבת עבודת הדוקטורט נדרשת תרומה
ייחודית ,משמעותית ומקורית למחקר.
ו .שיטות המחקר ומקורות המידע:
 .1היקף :כ 2-עמודים.
 .2הסבר :הסטודנט יפרט בסעיף זה את המקורות העיקריים שעליהם יתבסס המחקר ,אופיים
והנגישות אליהם .יש להבחין בין מקורות ראשוניים לבין למקורות משניים .הסטודנט
יפרט את הדיסציפלינה בה תכתב העבודה ומתודת המחקר הספציפית .מידה וקיים
מקור השראה מחקרי ,היסטוריוגראפי או תיאורטי ,מומלץ לציינו.
 סעיף זה מאפשר לוועדה להתרשם האם המחקר המוצע נשען על בסיס אמפירי איתן.ז .הכשרת הסטודנט והיתכנות המחקר:
 .1היקף :עד עמוד.
 .2הסבר :דו"ח קצר על שיחות מקדימות והתייעצות של הסטודנט עם חברי סגל ו/או מומחים
מחוץ לחוג ,שהביאו לגיבוש ההצעה .מוכנות הסטודנט מבחינת השליטה בכלים
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הדיסציפלינאריים הדרושים (שפות זרות ,שיטות מחקר וכו') ופירוט הצעדים
להשלמתם .אם התלמיד כתב כבר בעבר עבודה על אותו הנושא חובה לצרף עותק שלה.
ח .מבנה העבודה:
 .1היקף 2-1 :עמודים.
 .2הסבר :התלמיד יפרט תוכן עניינים טנטטיבי של פרקי עבודת המחקר (ברמה של
כותרות וכותרת משנה בלבד).
ט .ביבליוגרפיה:
 .1היקף 5-4 :עמודים.
 .2הסבר :התלמיד יכין רשימה של ספרים ומאמרים שיהוו את התשתית המדעית למחקר.
הערה:
אין צורך להכניס את כל הפרטים הביבליוגרפים הרלוונטיים לנושא אלא רק
את אילו שהתלמיד קרא או מתכנן לקרוא לצורך המחקר וכתיבה העבודה
המסכמת.
כל האמור בלשון זכר במסמך זה מתכוון גם ללשון נקבה
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