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 2023לינואר מעודכן 

 הצעת דוקטורט הנחיות להגשת 

 

תאורטי או צירוף של השניים. יש לציין זאת בהצעה  -עבודת הדוקטורט תישא אופי של מחקר אמפירי או עיוני .1

   עצמה.

  12בגופן  , )לא כולל עמוד שער, תקצירים ורשימת מקורות(  עמודים לכל היותר 20הצעת המחקר תכלול  .2

תלמידים במסלול המשולב יגישו  ס"מ מכל כיוון.  2.5, רווח כפול בין השורות, עם שוליים של Davidוכתיב  

 עמודים.  26הצעת מחקר מורחבת ומפורטת יותר באורך של 

 ההצעה תכלול את החלקים הבאים בסדר הזה:  .3

 יוצגו נושא המחקר בעברית ובאנגלית, שם הסטודנט והמנחה. מצ"ב דוגמה לשער. . בשער  עמוד שער 

 . תוכן העניינים יבוא בעמוד נפרד לאחר השער והוא יכלול את שמות הפרקים ומספרי העמודים. תוכן עניינים

ההצעה  . התקציר הוא תמצית קצרה מדויקת וממצה של תוכן ובאנגלית מילים(  250)באורך   תקציר בעברית

וכולל את הבסיס התאורטי של המחקר, את שאלות המחקר או השערות המחקר, תיאור שיטת המחקר, כלי  

רצוי להעביר   המחקר והליך המחקר, ובסיום הצגת חשיבות המחקר והשלכות צפויות של המחקר לפרקטיקה. 

 את התקציר באנגלית עריכת לשון באנגלית. 

בר כללי של נושא המחקר, מטרותיו, ייחודיותו וחשיבותו  . המבוא פותח בהקדמה קצרה ובה הסמבוא 

התאורטית. לאחר מכן מופיעה סקירת הספרות לגבי משתני המחקר ובסיום מוצגים רציונל המחקר וחדשנותו  

והשלכותיו הצפויות לתאוריה ולפרקטיקה. מיד לאחר מכן תופיע שאלת או שאלות המחקר )במחקר איכותני(  

 ר  )במחקר כמותי(.   או השערות ושאלות המחק 

. בפרק זה יש לפרט את אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, הליך המחקר ושיטות ניתוח  שיטת המחקר 

 הנתונים, וכן להתייחס לאתיקה ולמגבלות המחקר. 

   APA-. יש להקפיד על רישום מדויק של כל המקורות המוזכרים בגוף ההצעה לפי כללי הרשימת מקורות

 המעודכנים. 

נספחים יש לצרף את כלי המחקר )במחקר כמותי( או את מדריך הריאיון )במחקר איכותני(. כמו כן  . בנספחים

 ניתן לצרף תרשים של מודל המחקר. 

עם הגשת    טופסולצרף   (sw.ma@mail.biu.ac.ilבמייל ) PDFובקובץ  Wordבקובץ    לשלוח את ההצעהיש   .4

 . הצעת מחקר

 מבחינת ניסוח, תקינות לשונית והתאמה בין השם בעברית לשם באנגלית.  המחקר שם הצעת  יש להקפיד על .5

ת בפניו שתי אפשרויות: אפשרות  עומדו עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים   מי שמעוניין להגיש .6

הנושא, מטרות המחקר, הרקע  את כל אחד מהמאמרים המתוכננים,  אחת, לפרט בהצעת הדוקטורט עבור

התיאורטי או המחקרי, השערות המחקר ועיקרי הטיעונים והחידושים הצפויים. כמו כן, יש להסביר בהצעה  
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בקשה לדוקטורט מאמרים כמה חודשים  אפשרות אחרת היא להגיש   את התמה המשותפת של המאמרים.

 לפני הגשת עבודת הדוקטורט. 

 

   Xנא לסמן :  נא לוודא שההצעה עומדת בכללי ההגשה הנדרשים    

יש להקפיד על שמות הצעות המחקר מבחינת ניסוח, תקינות לשונית והתאמה בין השם בעברית   ☐

 לשם באנגלית. 

 עמודים לכל היותר  20 אורך ההצעה  ☐

 שער לפי הדוגמה בהמשך העמוד  ☐

 תוכן עניינים בעברית  ☐

 מילים  250תקציר ההצעה בעברית באורך  ☐

 ועריכה לשונית  התקציר באנגלית עבר את אישור המנחה ☐

 מבוא  ☐

 מחקר השיטת  ☐

 מעודכנים ה  APAמקורות לפי כללי הרשימת  ☐

 נספחים  ☐

בבהירות ובשפה תקנית, לוחות ותרשימים אינם נקטעים, כותרות אינן מופיעות  ההצעה כתובה   ☐

 . בתחתית עמודים 

 

 
 

 ת המחקר אם מתוכננת הגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים, זה צוין בהצע ☐
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 אילן-אוניברסיטת בר

 בית הספר ע"ש לואיס וגבי וייספלד 

 

 

 

 

 מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי הצעה לתכנית

 

 

 

 נושא המחקר בעברית 

 )ללא נקודה בסוף הכותרת(

 

 

 נושא המחקר באנגלית

 )ללא נקודה בסוף הכותרת(

 

 

 

 מוגש על ידי )שם ות.ז.( 

 _________________ 

 

 

 בהנחיית

 ________________ 

 

 

 

 

 שנה        מת גןר


