
 , הצהרת כוונות והצעת מחקרמוסמך לתואר מחקר לעבודות הצעות לכתיבת הנחיות

  לדוקטורט

 ימיות יליזציותולציו בחוג
 הקשורים נושאים של במגוון המתבצעים תחומיים-רב מחקרים הן ימיות יליזציותולציו בחוג גמר עבודות

 ארכיאולוגיה :והוראה מחקר של תחומים במספר עוסק החוג. והים האדם של הרחב ההיבטים למכלול

 גיאומורפולוגיה ,וחופית ימית גיאולוגיה ,ימית ביולוגיה ,אוקיאנוגרפיה ,ימית היסטוריה וחופית ימית

 מוסמך לתואר הגמר עבודות במסגרת החוג תלמידי ידי על המבוצעים המחקרים .ים ומשאבי חופית

 בתחומי המחקרש מאחר ,האלה המדעי ןהעניי תחומי מגוון מתוך םיבשני לפחות יעסקו האוניברסיטה

 .מדעיים היבטים מספר לשלב חייב והים האדם

צריכה  זו הגיש .תחומית-רב להיות כן אם חייבת ימיות לציוויליזציות בחוגלתואר שני  גמר עבודת כל

 מוסמך עבודת ת/המבצע ה/תלמיד שלכל מחייב תחומי-הרב המחקר. המחקר בהצעת היטב מודגשתלהיות 

. משך עבודת שונים מחקר בתחומי היא שהתמחותם מנחים שני לפחות יהיו ימיות ויליזציותוציל בחוג

עבודת דוקטורט אינה חייבת להיות רב תחומית, ואין הכרח  .לא יחרוג משנה אחת השדה במחקר למ.א

 בהכנת, המחקר נושא בבחירת ה/התלמיד את ידריכו אלה מנחיםמאד. מנחה/ בשני מנחים, אך זה רצוי

 של מחקר תלמידי תקנון לפי יתבצע המחקר מו.ובסיכו המחקר בביצוע, המחקר הצעתהצהרת הכוונות ו

 את משלימות מוסמך לתואר גמר לעבודות מחקר הצעות להכנת כאן המוגשות וההנחיות האוניברסיטה

 .מתקדמים ללימודים הרשות הנחיות

 

 :הבאים הפרקים אתלהכיל טורט לתואר שני, הצהרת כוונות והצעת מחקר לדוק מחקר הצעתעל 

, תעודת זהות, ותאריך ההגשה, פרטי החוג, החוקר שם(בעברית ובאנגלית),   המחקר שם :שער עמוד

 על שיוכם המדעי. ופרטים יםנחהמ שמותהפקולטה למדעי הרוח ו

 

 המחקר שאלותו המחקר מטרות ,המחקר נושא: תקציר, א פרק

 אותה הבעיה את בבירור יציגו ,המחקר מהות את משפטים ריהיה בן כחצי עמוד, יתאר במספ תקצירה

ר. מטרת המחקר או מטרות המחקר ינוסחו המחק יעסוק בהם התחומים ואת לחקור התלמיד יןימעונ

 .לענות המחקר אמור עליהן המפורטות המחקר שאלות את להציג ישבקצרה ובבהירות. 

 

  מדעי רקע  :ב פרק

את תולדות  יכלול הפרק .להתמודד התלמיד עומד עמה הבעיה תוהבהר המחקר נושא עיקרי של תאור

 ומה המחקר עבודת של האפשריים הממצאים להיות עשויים מה ולתאר לנסות יש המחק בנושא (בקצרה).

 של תחומית-הרב המשמעות את להבהיר חשובבעבודת המאסטר  .המדעית משמעותם להיות עשויה

 העבודה

. 



 מחקר שיטות  :ג פרק

 ישמשו כיצד והסבר, ויעובדו הנתונים ייאספוכיצד  ,המחקר יתנהל שבעזרתן המדעיות השיטות של תיאור

 למשל כמו, נוסף גורם ידי על יבוצע מהמחקר חלקאם  .המחקר מטרות להשגת האלה מחקר שיטות

 ., יש להבהיר מה חלק המעבדה ומה חלקו/חלקה של מגיש/ת ההצעהמעבדה בדיקות

 

  מקורות  רשימת : ד פרק

 הצעת בהכנת ה/התלמיד ה/השתמש בהם הספרותיים המקורות פירוט אלא, ביבליוגרפית רשימה איננה זו

 הצעת בגוף ביבליוגרפי ציטוט כל .המנחים הנחיות לפי וערוכה כתובה להיות חייבת זו רשימה. המחקר

על אחידות מחייב רישום מפורט של המקור בהתאם לשיטה הביבליוגרפית שנבחרה. יש להקפיד  המחקר

 בשיטת הרישום והציטוט. 

 

 זמנים לוח: ה פרק

 לשלבים שיוקדש הזמן ציון תוך המחקר לביצוע המשוער הזמנים לוח את המחקר בהצעת לפרט יש

  .העבודה וכתיבת הממצאים עיבוד ,ותיעוד רישום ,חפירה למשל כמו העיקריים

 

 ללימודים הדיקן לאישורההצעה/הצהרה  להגשת הכרחי תנאי הוא הצהרת הכוונות/המחקר הצעת אישור

 .מחקר מענק לקבלת לשיפוט להגשה או מתקדמים

אין בהגשת הצעה, בה יש צרכים כספיים, כדי לחייב את החוג או מי מטעמו בהשגת תקציב זה או כל חלק 

 ממנו. אפשר שמחקר התלוי בתקציב אשר לא יושג, לא יסתיים.

 

 

 :י ושלישי)(נכון לתואר שנ להגשהנוספות הנחיות 

 הצעה שתגיע לאחר המועד שנקבע לא תתקבל.  .1

אין צורך להגיש עותק  .המנחים על ידיחתום ) PDF-ו ordW(אלקטרוני  ההצעות יוגשו בקובץ .2

   ההצעות יוגשו אלקטרונית למזכירות החוג על ידי הסטודנטים. קשיח.

 

 בהתאם לתואר ולסוג ההצעה: לכתיבה נוספות הנחיות 

 ני: הנחיות לתואר ש

של  מראשומנומקים באישור ההצעה תהיה בעברית להוציא תלמידי חו"ל ומקרים מיוחדים . 1

  הרשות ללימודים מתקדמים

 . 12. כל ההצעות תכתבנה ברווח וחצי ובגופן 2

. יש להקפיד על אורך ההצעה עד חמישה עמודים לכל היותר, לא כולל רשימת מקורות באורך של 3

 עד עמוד אחד. 

 להוסיף ראשי פרקים של התיזה. . אין 4



 . אין צורך להגיש הצעת תקציב . 5

 . ההצעות חייבות לעמוד בדרישות של אחידות בציטוט, עריכה ותקינות לשונית. 6

. איורים יכולים להופיע (לא חובה) בנספח בסוף ההצעה עם הפניה אליהם בגוף הטקסט. הנספח לא 7

 יעלה על שני עמודים. 

 

 צהרת כוונות לדוקטורטההנחיות להגשת 

צורת כתיבה והגשה. כאמור, בדוקטורט יכול להיות מנחה חייבת בכל הדרישות שהוזכרו: מבנה,  .1

 שני מנחים לפחות.  על ידייחיד, מהחוג, אם כי רצוי שהנושא יהיה רב תחומי ומונחה 

עד  אורך הצהרת הכוונות לדוקטורט תהייה עד ארבעה עמודים, לא כולל רשימת מקורות של  .2

 עמוד אחד, 

 על ההצהרה להדגיש את חדשנות מחקר הדוקטורט. .3

ההצהרה תלווה במסמכים תומכים: קו"ח עם רשימת פרסומים (אם קיימים), , גיליון ציונים  .4

אישור מוסדי על תואר שני ועל תאימות  מהתואר השני כולל ציון סופי וציון על עבודת התיזה,

 תו מוסד, תקציר עבודת התיזה.מקבל התואר להמשך לימודי דוקטורט באו

 

 

  הנחיות להצעת מחקר לתואר שלישי

הצעת מחקר לדוקטורט תהיה באורך של עד עשרה עמודים לא כולל רשימת המקורות באורך של עד . 1

 שני עמודים. 

 מה נעשה מאז אישור הצהרת הכוונות בהצעהלציין יש  . 2

לא חייבים להיות זהים): הכותרת, המטרות, הצעה להיות שונה מההצהרה: יישארו דומים (העל . 3

 יכולות להשתנות לאחר התחלת העבודה.  המחקר השאלות. שיטות

 .חדשנות ההצעה (חובה בדוקטורט)היא יש לציין מה . 4

 

  לבדיקה ומשלוח ההערות למרצים הנחיות

 המנחים מתבקשים לוודא הגשת הצעות לאחר שעברו הגהות. .1

 .ת יישלחו לכל מורי החוגהצהרת כוונו/כל הצעות המחקר .2

, ולמזכירות החוג, שתהיה אחראית על יישלחו לכל חברי הוועדה שדנה בהצעותהמרצים הערות   .3

 לתלמיד. אין לשלוח את ההערות ישירות  .הפצת ההערות בהתאם להצעה

 .יש להקפיד על טון מקצועי וקורקטי בהערות, ועל ביקורת בונה .4

 שבועיים. עד הוא  הזמן המוקצב למרצים לבדיקת ההצעות .5

מהחדר בעת ההצבעה  רשאים להשתתף בדיון על הצעת המחקר, אולם יצאומנחי העבודה  .6

 .הסופית

  (בהנחה שהאוניברסיטה תאשר את הנוסח).  לשנתון יוכנסו לסטודנטיםההנחיות  .7


