
 השלישי לתואר מחקר הצעת לכתיבת הנחיות

 גיבוש. מקצוע אנשי של ביקורתית לקריאה שלו המחקר פרויקט את מציג התלמיד המחקר בהצעת
 ההצעה"(. א שלב)" הדוקטורט בלימודי הראשון השלב במהלך העיקרית המשימה הוא ההצעה
 ראויה הזאת שהבעיה, ובזמן במרחב היטב מתוחמת היסטורית בעיה – נושא שיש להראות אמורה
 אמורה היא. אותה לחקור מתכוון התלמיד שבה בדרך לא לפחות, עדיין נחקרה לא ושהיא למחקר

 זאת לעשות שמאפשרים המחקריים והכלים( זמינים מקורות) המשאבים ישנם שלמגיש להראות
 מבוססת כוונות הצהרת היא. בתזה פרק ואינה מלוטש מאמר אינה ההצעה. סביר זמן בפרק

 הכלים ועל מקוריותו על, המחקר נושא של חשיבותו על לעמוד המקצוע לאנשי המאפשרת
 אין. הפועל אל הכוח מן המחקרי הפרויקט הוצאת את שיאפשרו והפרקטיים פטואלייםסהקונ

 לתת למומחים לאפשר אמורה היא. תזה-למיני אותה להפוך ואין עצמו המחקר לבין בינה לבלבל
 .הכל זה. סתומים למבואות להיקלע מכם ולמנוע מועילות הצעות לכם

 שיפורים המציעים, להיסטוריה הספר בית של המחקר תלמידי ועדת חברי מעיינים בהצעה
( שניים לעתים) מומחה בתחום של לקריאה המחקר הצעת עוברת אישורם לאחר. ותיקונים
 סיכויי את מהותי באופן מניסיוננו משפרות זה בשלב וביקורות הערות. דעת חוות עליה הכותבים
 .המחקר פרויקט של המוצלחת השלמתו

 :הבאות הנקודות את יכלול ח"הדו. המנחה של קצר ראשוני ח"בדו תלווה המוגשת ההצעה

 לתחום שלו הפוטנציאלית והתרומה המחקר חשיבות. 

 המחקר את לבצע מנת על אתם להתמודד ה/התלמיד שעל לעניינים קצרה התייחסות 
 (.ב"וכיו ארכיונים של נגישות, שפות, שונים מסוגים מחקר ספרות, מקורות)

 את לה או לו להעניק המנחה של ה/ויכולתו ה/לתלמיד שנדרשת ההנחיה כמות הערכת 
 שבתונים, אחרות הנחיות, תפקידים) האחרות ה/במטלותיו בהתחשב הראויה ההנחיה

 ההנחיה את ה/לתלמיד להעניק היכולת לה או לו יש כי תבהיר/י המנחה(. מתוכננים
 . לה או לו המתאימה

 לגוף עמודים עשר מחמישה יותר לא: היותר לכל עמודים 20 על יעלה לא המחקר הצעת אורך
אורך הצעת  .תתקבלנה לא יותר ארוכות הצעות. ביבליוגרפיה עמודי מחמישה יותר ולא ההצעה

 בגוף הטקסט. 15עמודים במקום  17-המחקר הכתובה באנגלית יכול לחרוג ולהגיע ל

, ובעותק דיגיטלי שבעה עותקים מודפסיםאת ההצעה יש להדפיס ולהגיש למזכירות בית הספר ב
 שיישלח למזכירות בית הספר באמצעות דוא"ל.

 העיקריים ההצעה מרכיבי

  (1עמודים ארבעה עד) קצר מבוא .1
 הוא והאם לחקור מבקש שהתלמיד הנושא מהו: הבעיה של ראשוני מתווה מציע המבוא
 ואילו משיב הוא שאלות אילו על ?מחקר" שווה" הוא, הכותב לדעת, מדוע? חידוש מהווה
 רקע ובשרטוט ההיסטורי הקשרה בתוך במיקומה כרוכה השאלה הצגת ?מעורר הוא שאלות

 בהקשר האלה השאלות את לברר טובים נימוקים יש האם. השאלה להבנת הכרחי מינימלי
 ?ובמרחב בזמן המחקר לתיחום משכנעים נימוקים לתלמיד יש האם ?האמור

 

  (עמודים ארבעה עד) הכלים ותיבת במחקר גישות .2
 בזיקה גישתנו את מגבשים כולנו. חלק כלוח המחקר לשאלת מגיע אינו מאתנו אחד אף

 חוקרות ידי-על שנוסו מהלכים מול אל, במחקר קיימות עמדות מול אל: קיימות לגישות
 על שפותח( מתודות, השערות, יסוד הנחות, שאלות) כלים ארגז בעזרת, אחרים וחוקרים

 הנושא על שנכתב מה כל של ממצה סקירה לפרוש אינה זה חלק של מטרתו. קודמינו ידי
 הוא וכי מבחינתו יםיהרלוונט בתחומים לנעשה מודע הכותב כי להראות נועדה היא. האמור

 ביותר הטובה בצורה שישרתו ובמתודולוגיה המחקר בספרות, מושכלת בחירה ,לבחור יודע
  .שלו המחקרי קטהפרוי את

                                                           
של העבודה לא  אנו מצרפים הצעה לחלוקה פנימית של העבודה. תתכן חלוקה שונה במקצת ובלבד שהיקפה הכולל 1

 רבי.יעבור את הגודל המ
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 אלו עם? הקיים במחקר שהתגבשו ולבעיות מצאיםלמ, לגישות ביחס העבודה ניצבת כיצד
 הכותב מבקש גישות אלו? להתמודד העבודה מבקשת הקיים המחקר מן העולות בעיות
 גישות אלו? אותן מאמצים אם להתמודד יש שאיתן הבעיות הן ומה – המחקר לצורך לאמץ
 המחקר ספרות תורמת מה ?לטעון מבקש הוא עמדה איזו נגד? לדחות ההצעה כותב מבקש

 שבהן (תיאוריות, מודלים, מושגים) נוספים כלים יש האם? המחקר מהלך לגיבוש הקיימת
 בירור יכול במה(? משנים הם מה, להועיל יכולים הם ובמה) שימוש לעשות הכותב מבקש

 כדי כאמצעי מתפקדת הספרות סקירת ?למחקר לתרום להתמקד הכותב בחר בה הסוגיה
 היתרונות מה? להשתמש הולך אני מחקר שיטתבאיזו : שתאומץ הגישה את לחדד

 ?שלה והחסרונות

 

 (עמודים שלושה עד) מקורות: העדויות גוף .3
 פרק. העניין לצורך מגבשים שאותו, עדויות של קורפוס בעזרת מבררים היסטוריות שאלות

 לשאלות בזיקה להשתמש הכותב מבקש שבו העדויות גוף את סוקר המחקר הצעת של זה
 לשפוך יכולים הם האם? המחקר לרשות העומדים המקורות הם מה: לברר מבקשים שאותן

 במחקר מדובר אם ?מצבם ומה נגישים הם היכן? לברר מבקשים אותן השאלות על אור
 אוספים או ארכיונים באלו? שלהם מדעיות מהדורות יש האם, טקסטים על המבוסס

 מדובר אם? בחשבון לקחת צריך שאותן ונגישות מקצועי ידע, שפה מגבלות יש האם? נשמרו
(, ראיונות, תצפיות, סרטים, ארכיאולוגיים ממצאים, פלסטית אמנות) אחר מסוג במקורות

 של פנימית לחלוקה הצעה מצרפים אנו ?מעוררים הם בעיות ואילו זמינותם מידת מהי
 הגודל את יעבור לא העבודה של הכולל שהיקפה ובלבד במקצת שונה חלוקה תתכן. העבודה

? להתמודד הכותב מבקש שאיתן, השאלות על לענות מאפשרים אלה מקורות האם .רביהמ
  ?השאלות בירור על המקורות קורפוס מטיל מגבלות אלו

 

 (עמודים ארבעה עד) והשערות שאלות .4
 השאלה שהוצגה אחרי. המחקר יעסוק שבהן העיקריות השאלות את יפרט בהצעה זה רקפ

 משנה לשאלות התלמיד אותה יפרק?(, הרומית האימפריה נפלה מדוע, למשל) הגדולה
 המאה משבר על הצבא השפיע איך? המאוחרת באימפריה הכלכלה מצב היה מה למשל)

 כיצד? הקרב בשדה תבוסות עם האימפריאלית האידאולוגיה התמודדה כיצד? הרביעית
, זו אחר בזו, השאלות על התשובה?(. הרומית החברה מצב על הנצרות עליית השפיעה
 אלה. אמתיות שאלות לשאול השתדלו. שלכם הכולל המחקרי הפרויקט את לבנות אמורה

 אבל, אחרות שאלות יצוצו המחקר שבמהלך ייתכן. שלכם התזה פרקי של הגרעינים בעצם
 המחקרי המהלך של להצלחתו הסיכוי על מושג לקוראים לתת אמורה הזאת הרשימה

 .מתכננים שאתם

 

 (עמודים חמישה עד) מחקר וספרות מקורות רשימת .5
 במקרה) שימוש ייעשה שבהם המקורות רשימת היא האחת: רשימות משתי מורכב זה פרק
 מדובר אין(. מבטיחים יד כתבי או אוספים של רשימה בו לכלול כדאי בארכיונים שימוש של

 חומרים בו שמתגלים מחקר פרויקט של מטבעו שכן, המקורות של וסופית ממצה ברשימה
 שמשערים מכפי פחות מסוימים חומרים של שערכם שמתברר או נוספים רלוונטיים

 בקיאות על ולהעיד המחקר פרויקט היתכנות את לבסס היא הרשימה תכלית; בתחילה
 ביבליוגרפית רשימה הוא בפרק השני המרכיב .הקיימים הארכיוניים בחומרים ראשונית

 חשובים מחקרים של ראשונית ברשימה להתרכז מוטב כאן גם. בנושא קיימים מחקרים של
 .שבהם החשובים על הסבר של שתיים או שורה ולהוסיף

 .המחקר הצעת של החדשים לנהלים בנוגע הבהרות מספר להבהיר מבקשים אנחנו

 שנקבע המרב מן לחרוג באנגלית ההצעה את הכותבים לתלמידים נאפשר נחנוא .א
 .15 במקום עמודים 17-ל להגיע יוכל הטקסט גוף, כלומר) עמודים בכשני בהנחיות

 אפשר. המקסימום מספרי שאלה ולהבהיר לחזור מבקשים אנחנו, זאת עם)
 את להפוך היא מטרתנו. רביהמ לגודל תגיע שלא מצוינת הצעה לכתוב לדעתנו
. ההצעה על העבודה זמן את משמעותית ולקצר רעיוני למסמך תזה ממיני ההצעה

 .למחקר להקדיש עדיף הזה הזמן את

 



 יובאו שוליים בהערות. בהצעה שוליים הערות בכתיבת האפשר ככל להמעיט יש .ב
 החשובים המקורות שאר כל. בטקסט ישירות מתייחסים שאליהם טקסטים רק

 . הביבליוגרפית ברשימה יופיעו


