
 
   
   

 

 הצעת מחקר לעבודת גמר במסלול המחקרי

 

לנסח הצעת מחקר, לקבל את  יםעל התלמיד על כל התלמידים במסלול המחקרי של התואר השני לכתוב עבודת גמר )"תזה"(.

 ה של וועדת המ"א )הוראה( של החוג:של המנחה עליה, ולהגישה לאישור /הוחתימתו /האישורו

לוועדת א מחקרי "טופס הצהרה למסלול מהמעוניינים ללמוד במסלול זה  יםהתלמיד וללימודים יגיש עד תום הסמסטר השלישי

 .המצורף מטה( 1)טופס  לקבלת אישורה התואר השני

)בצרוף   לוועדת התואר השני את הצעת המחקר לעבודת הגמר יםהתלמיד ו)במועד הגשת הסמינרים( יגיש עד תום הסמסטר הרביעי

 . המצורף מטה( 2טופס  חתימת המנחה על

היקף  לשיפוט על ידי המנחה וקורא נוסף . את עבודת הגמר יםהתלמיד ויגיש)עד סוף תקופת הבחינות(  עד סוף הסמסטר השביעי

למסלול ללימודיהם יועברו עד סוף הסמסטר השביעי  ו את עבודת הגמרשלא יגיש יםתלמיד עמודים. 80א יעלה על העבודה ל

 חן בבחינת הגמר בסמסטר העוקב.להב והעיוני וידרש

 

 :ותוכנה מבנה ההצעהקווים מנחים ל

 

 הפרטים הבאים: הכולל את  – עמוד שער. 1

I. בעברית ובאנגלית( כותרת העבודה( 

II. שם התלמיד/ה 

III.  ת.ז. מספר 

IV. שנת הקבלה ללימודי תואר שני 

V. התחום בו תיכתב העבודה 

VI.  שם המנחה 

VII. תאריך הגשה 

 

 יש להתייחס לעניינים הבאים:  - גוף ההצעה. 2

 

I.  המוצעתעבודת המחקר נושא תיאור : 

 .רקע לנושא העבודה ופירוט עיקריו 

 .השאלות המרכזיות העומדות בבסיס המחקר 

 .המיתודולוגיה המוצעת 

II. להבהיר את מצב המחקר בתחום באופן כללי, את ראוי להזכיר כאן של עבודת התיזה לתחום המחקר. תרומתה חשיבותה ו

 ציע.מבקש לההחידוש אותו הוא להציג את זה ו תרומתו המיוחדת של המחקר לתחום

III. הראשוניים )טקסטים, חומרי ארכיון, מדיה, רשימות שטח וכו'(  –. הצגה ודיון במקורות המרכזיים מקורות למחקר

 עליהם תתבסס העבודה. –והמשניים 

IV.  .בקצרה. כל פרקלוקה לפרקים ותיאור הצעה ראשונית לחמתווה העבודה 

 

 )ראשוניים ומשניים(. רשימת מקורות ביבליוגרפים. 3

 

 (2)טופס  וחתימתו – אישור המנחה .4

 

 (, אישור המנחה4; וסעיף רשימה ביבליוגרפית, 3סעיף עמודים )לא כולל  5-7אורך ההצעה המומלץ הינו 

 

 שישלח במייל. PDFוכן כמסמך  עותקים חתומים ע"י המנחה 4יש להגיש את ההצעה למזכירות החוג ב 

 מנחה יקבלו הודעה על החלטת הוועדה בצירוף הערות הקורא.הו /הההצעה תיבדק ע"י ועדת המ"א של החוג; התלמיד

 

: בעוד החוג מצפה מהתלמידים להתייחס לחיבורה של הצעת מחקר זאת בכובד ראש וברצינות המחקרית הראויה, יש הערה חשובה

לזכור שמדובר בהצעה ראשונית אשר עשויה, ובמידה רבה גם אמורה, להתפתח ולהשתנות במהלך המחקר עצמו. על התלמידים 

 הסופימתוך הבנה שחיבור זה אינו מצופה לבטא את ניסוחה צאים בו הם נמהמחקרי לנסח את הצעתם כמיטב יכולתם בהתאם לשלב 

 של התיזה, מהלכה, ומסקנותיה.

 

 

 

 



 
   

   

   
   

 

 הצהרה למסלול מא מחקרי - 1טופס 
 

 )יוגש עד תום הסמסטר השלישי ללימודים(

 

 

 _________________________ שם ומשפחה

 

 __________________________ מספר ת.ז.

 

 ______________________________________)שנה וסמסטר( בתואר השני לימודים התחילת 

 

 ש"ס( : ________ 12)שנה א',  ממוצע

 

 ______________________________________________________הצעת המחקר  כותרת

 

 שורות(. 7-8עלה על )יש לצרף את התקציר מודפס בדף נפרד. אורך התקציר לא י העההצ תקצירפיסקת 

 

: אני מאשר/ת בזאת כי אני מוכן/ה להנחות את התלמיד/ה _________________ בעבודת הגמר שלו/ה לתואר שני אישור המנחה

 בנושא שהוצע לעיל.

 

הערות המנחה: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 ____________תאריך  __________                         __________________________ וחתימתו שם המנחה

 

 

 .עד תום הסמסטר הרביעי )בתאריך שנקבע להגשת הסמינרים(עצמה יש להגיש הצעת המחקר : את ההערה חשוב

 

 

 תאריך _______________________________                                  חתימת התלמיד ________________

 

 

 לשימוש החוג

 

 

 ______________________תאריך               __________________________ )חתימה(:  אישור ראש החוג

 

 

 

 

 

 
   
   



 

 

 
 

 אישור מנחה להנחיית עבודת מחקר )תיזה( לתואר השני - 2טופס 

 

 (המלאה )יוגש בצמוד להצעת המחקר

 

 

 

בעבודת הגמר שלו/ה לתואר שני  ________________________אני מאשר/ת בזאת כי אני מוכן/ה להנחות את התלמיד/ה 

 .אני מאשר/ת בזאת את תוכנית העבודה המצ"בבנושא שהוצע ופורט לעיל. 

 

 :הערות

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 __________________       תאריך _______________________חתימה   ____ ____שם המנחה ______________

 


