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הצעת תכנית לעבודת המחקר במסגרת הלימודים לקראת התואר השני
לידיעת התלמיד
עליך להגיש ליו"ר הוועדה המחלקתית שלושה עותקים מודפסים מהצעת המחקר (עפ"י ההוראות המפורטות מעבר
לדף).
אל :יו"ר הוועדה המחלקתית____________ ______ :
מאת_____________________ :

במחלקה ל____________________:

מס' ת"ז________________ :

טל' בית_______________ :

כתובת___________________________________________ :טל' בעבודה___________________ :
כתובת דוא"ל_____________________________________ :

טל' נייד_____________________ :

מצורפת בזה הצעה לעבודת המחקר שברצוני לבצע במסגרת לימודי לקראת התואר השני.
חתימת התלמיד /ה ________________________

תאריך ___________________

ת לב!
הדפיס את נושא המחקר בעברית ובאנגלית בעמוד השער של הצעת המחקר.
(ראה דוגמא מעבר לדף).
אישור המנחה
הנני מסכים כי הצעת מחקר זו תבוצע בהדרכתי.
שם המנחה _____________________

שם המנחה הנוסף (אם קיים) __________________

תאריך תחילת ההנחייה_____________

תאריך תחילת ההנחייה______________________

חתימת המנחה __________________

חתימת המנחה הנוסף _______________________

תאריך ________________________

תאריך __________________________________

אישור יו"ר הוועדה המחלקתית
אל :ס.דיקן בית הספר ללימודים מתקדמים
מאת יו"ר הוועדה המחלקתית________________________ :

במחלקה ל_____________________:

 ההצעה תוקנה לאור הערות הבודקים
 הנני מאשר לנ"ל את הצעת המחקר
 הנני מאשר כי הנ"ל רשום/ה כתלמיד /ה בשנה"ל הנוכחית
רצ"ב עותק אחד של ההצעה.
תאריך ___________________

חתימת יו"ר הוועדה המחלקתית _________________________
אישור דיקן בית הספר ללימודים מתקדמים

תאריך __________________

חתימת ס.דיקן בית הספר ללימודים מתקדמים _________________
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הורא ות לכתיבת הצעת מחקר
על הצעת המחקר לכלול:
 .1עמוד שער הכולל את שם נושא עבודת המחקר בעברית ובאנגלית ,שם המחלקה ,התלמיד ,ומנחה/י
העבודה (ראו דוגמה להלן).
 .2עמוד תוכן העניינים הכולל את שמות הפרקים ומספרי העמודים.
 .3פרק מבוא הכולל הסבר כללי של הנושא וחשיבותו (פרק זה אינו הכרחי) .היקף 1/2-1 :עמוד.
 .4פרק רקע תיאורטי ו/או רקע מהספרות המדעית .היקף 3-2 :עמודים.
 .5פרק מטרת המחקר :הגדרה ברורה של המטרה .היקף 1/2-1/3 :עמוד.
 .6פרק השערות המחקר ו/או הנחות המחקר .לא הכרחי בתחומים מסוימים .היקף :עד  2/3עמוד.
 .7פרק תכנית המחקר:
בפרק זה תינתן תשובה לשאלה באלו שיטות יבוצע המחקר ובאלו שיטות יעובדו וינותחו הממצאים.
היקף :עד  3עמודים.
 .8תוצאות ראשוניות
 .9רשימה ביבליוגרפית ,שאליה יש התייחסות בהצעת המחקר.
 .10חובה למספר את העמודים של הצעת המחקר.
הערה:
היקף הצעת המחקר לא יעלה על עשרה עמודים מודפסים (לא כולל הרשימה הביבליוגרפית).
הרשימה הביבליוגרפית תוגש בצורה המקובלת בפרסומים המקצועיים באותו תחום.
הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור .עליה להוביל את הקורא ברצף הגיוני מהרקע והמטרה עד
לשיטת הביצוע ,באופן שהקורא יבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע.
אם בעתיד יחול שינוי בניסוח הנושא ,יש לקבל אישור מביה"ס ללימודים מתקדמים-המדור לתואר שני (יש לצרף אישור
המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים).

דוגמה לתוכן וצורה לשער הצעת מחקר

אוניברסיטת בר אילן
ה מ ח ל ק ה ל ________________-
הצעת מחקר לתואר השני
הנושא:

_________________________________________________ בעברית

_________________________________________________

_________________________________________________ באנגלית

_________________________________________________
שם המנחה:
שם מנחה נוסף:
(אם קיים)
____________________
שם התלמיד/ה

_____________________________
_____________________________
____________________
מס' ת.ז.
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