
 

 

 מדעי היהדות וארכיאולוגיהבית הספר להוועדה היחידתית לתלמידי מחקר ב
 
 

 הנחיות להגשת הצעת המחקר לתואר דוקטור לפילוסופיה
 

 

  על  , מודפסת ברווח כפולעותקים 4-בו  PDFבקובץ אלקטרוני ההצעה תוגש  (א
 .(לכרוך לאמחוברים בסיכות הידוק ), 4Aנייר בגודל 

 המצורפת וימולאו בו הפרטים הנדרשים כמתכונת  עמוד השער יודפס
  נדרש אישור של הוועדה לתלמידי  –לכתיבת ההצעה והעבודה באנגלית

מחקר של ביה"ס. לצורך בחינה של הוועדה יש להעביר מכתב בקשה 
 ואישור של המנחה.

עמודים ובכללם פרק הביבליוגרפיה שהיקפו לא  20היקף הצעת המחקר לא יעלה על 
פריטים שלא נזכרו בהצעת המחקר   לא ייכללו בליוגרפיהיבב.  עמודים 5יעלה על 

ש להמעיט ככל האפשר בכתיבת הערות שוליים בהצעה. בהערות שוליים י .גופה
יובאו רק טקסטים שאליהם מתייחסים ישירות בטקסט. כל שאר המקורות 

 החשובים יופיעו ברשימה הביבליוגרפית. 
 
 

 הצעת המחקר תכלול את הפרקים דלהלן: (ב

 

 תיאור נושא המחקר ומטרתו .1

 ראשי הפרקים של המחקר .2

 סתמך עליהםי/ת ה/המקורות שהתלמיד .3

 סקירת המחקרים שנעשו בעבר בנושא .4

 הרעיונות המנחים והנחות היסוד של המחקר .5

 שיטות בדיקת הרעיונות המנחים ודרך בחירת המקורות ועימותם .6

 התרומה המשוערת של המחקר לנושא הנידון בו .7

 ביבליוגרפיה .8

 



 

 

 תבנית דף השער
 

 
 

 אביב-אוניברסיטת תל
 הפקולטה למדעי הרוח

 ע"ש חיים רוזנברגוארכיאולוגיה  בית הספר למדעי היהדות 
 מדעי היהדות וארכיאולוגיה ,הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר

 
 
 
 החוג______________                                   תאריך הגשת העבודה 

 
 
 

 קר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה"הצעה לתכנית מח
 
 
 

 נושא העבודה: _____________________________________________
                        ___________________________________ 

 
 

 מוגש על ידי:   ______________________
 
 
 
 
 
 

 _____________בזאת כי אני מוכנ/ה להנחות את התלמיד/ה ___ ת/הנני מאשר
בעבודת המחקר שלו/ה לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" והנני מאשר/ת את 

 תכנית המחקר.
 שם המנחה:____________________

 
 חתימה: ________________

 
 
 

נושא העבודה באנגלית:____________________________________
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(. יוונית ויוונות בארץ ישראל: מחקרים באורחות חיים בארץ 1962ליברמן, ש. )

 ישראל בתקופת המשנה והתלמוד. ירושלים: מוסד ביאליק.
 

ו ההיסטורית של (. "נחוניון, שמעי והקמת מקדש חוניו: משמעות2013חכם, נ. )
 .439-470עמ'  ,סיפור חז"לי". ציון ע"ח

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ליך אישור הצעת המחקר:תה
 

 
 הגשת ההצעה לוועדת תלמידי המחקר .1

 ועדת תלמידי המחקר יכולה להחליט על אחת מהאפשרויות הבאות:

 שליחת ההצעה כמו שהיא לקוראים .א

 קוראים.החזרת ההצעה לתלמיד/ה לתיקונים ואח"כ שליחה ל .ב

 
שליחת ההצעה לקורא/ים. הקוראים יכולים לבחור באחת משלוש  .2

 אפשרויות:

 אישור ההצעה ללא תיקונים .א

 תיקונים קלים שאינם דורשים קריאה חוזרת .ב

 תיקונים המחייבים קריאה חוזרת .ג

 
 .שליחת חוות הדעת של הקורא/ים לתלמיד/ה ולמנחה/ים .3

 
ר המנחה/ים, י/תכתוב התלמיד/ה י/תתקן את העבודה. התלמיד/ה, באישו .4

 מכתבי התייחסות לחוות הדעת ותיאור התיקונים שנעשו.
 

תגיש בהצעת המחקר ובחוות הדעת שהתקבלו ו תדוןועדת תלמידי מחקר  .5
 .לוועדה האוניברסיטאית המלצתהאת 

 

 .את ההצעה תדון ותאשרועדת תלמידי המחקר האוניברסיטאית  .6

           


