
   הנחיות לכתיבת הצעת מחקר לדוקטורט 
 

ועדת הדוקטורט החליטה שהחל משנה תשפ"ב, ההצעה המקדמית, הצעת המחקר, ועבודת הדוקטור   (1

.  מכיוון שהחלטה זו התקבלה לאחר שהמסלול הראשון של סטודנטים החלו  בשפה אנגליתייכתבו 

לכתוב את הצעת המחקר ועבודת הדוקטור בעברית   אפשרות האת לימודיהם, תינתן לסטודנטים אל 

 לפי שיקולי הסטודנט והמנחה )יחד עם זאת, הועדה ממליצה על כתיבה באנגלית(.  או באנגלית,  

 : לפי הפרמטרים הבאים  כל המסמכים )הצעה מקדמית, הצעת המחקר , עבודת הדוקטור( ייכתבו (2

 APA7כללי מדריך  .א

 A4גודל עמוד:  .ב

 ( Double spaceרווח כפול )  .ג

 ברית( במקרה של עבודה בע David)או  Times new Romanגופן   .ד

 12גודל גופן  .ה

 ( בכל ארבעה צדי הדף מס"  2.54)  Inch 1שוליים סטנדרטיים של   .ו

   אין צורך ביישור שורה בשני הצדדים  .ז

 ( במספר פשוט למעלה באמצע הדף 2מספור עמודים )החל מעמוד   .ח

כוללת הגשה של   הצעת המחקר  הגשתעם ההצעה.  WORDכוללת הגשת קובץ  הצעה מקדמיתהגשת  (3

 .  עם נספחים להצעה   WORD עם ההצעה וקובץ  WORDשני קבצים: קובץ 

 עמוד שער, גוף ההצעה ורשימת מקורות )ללא תקציר(.: יכלול  ההצעה המקדמיתקובץ  (4

 שער, תקציר, גוף ההצעה, ורשימת מקורות.  עמוד  :יכלול  הצעת המחקרקובץ 

ההצעה, שם    תמילים(, שם ות.ז. של מגיש/ 20-מ יכלול את כותרת העבודה )לא יותר  מוד השערע (5

 .המנחה ותאריך ההגשה )חודש ושנה(. עמוד השער לא יהיה ממוספר

  250יופיע בעמוד נפרד לאחר עמוד השער ויכלול עד    הצעת המחקרבקובץ ( Abstractהתקציר ) (6

( אחת בלבד. התקציר יכלול את כל הפרטים  paragraphמילים. התקציר ייכתב באופן רציף בפסקה )

 .APA7הרלוונטיים של המחקר המוצע כפי שמצוין במדריך 

 מילים(.   1,250עמודים )או עד  5יהיה עד  ההיקף של גוף ההצעה המקדמית (7

 מילים(.  3,750עמודים )או עד  15יהיה עד  ההיקף של גוף הצעת המחקר

 

 

 



מחקר( יכלול את שלושת הפרקים הבאים לפי הסדר  )הן בהצעה המקדמית והן בהצעת ה גוף ההצעה (8

 :למדע( תהבא )כפי שמקובל בהגשה של הצעות מחקר לקרנות תחרותיות כמו הקרן הלאומי

• Scientific background )של ההצעה וסקירת כל   הפרק זה יכלול את קטע הפתיח  -  )רקע מדעי

 הספרות התיאורטית והמחקרית הרלוונטית להצעה. 

• Research objectives and expected significance  (מטרות המחקר וחשיבותו)   -   פרק זה

 . יכלול פרוט של מטרות המחקר והתרומות התיאורטיות והיישומיות השל המחקר המוצע

• Detailed description of the proposed research )פרק   - )תיאור מפורט של המחקר המוצע

)בהצעה המקדמית סעיף זה יהיה ראשוני מאוד ויכלול מחשבות   פרקים הבאים-זה יכלול את תתי

 (:ראשונות לגבי תכנית המחקר

o Working hypothesis )תיאור הנחות המחקראת  פרק זה יכלול - תת - )הנחות עבודה. 

o Experimental design and methods (עבודה ת ושיטו תכנית) - פרק זה יכלול  - תת

, כולל משתתפים, כלים,  המחקר תכנית תיאור של כל הפרטים הרלוונטיים לביצוע 

 מכשור, מערכי מחקר והליך. 

o Data Analysis )פרק זה יכלול תיאור של הניתוחים  - תת - )ניתוח הנתונים

   .שערותהל נתוני המחקר לצורך בדיקת היבוצעו עסטטיסטיים שה

o Preliminary Results (מוקדמות תוצאות )-  יש נתונים מקדמיים   ה/למגישידה ובמ

 סעיף זה.  -שרלוונטיים למחקר המוצע, הועדה ממליצה לדווח אותם בקיצור בתת 

שיעזרו לקוראים להבין מודלים תיאורטיים, סקירת ספרות, כלים או   תרשימים ולוחותניתן להציג  (9

מערכי מחקר. תרשימים ולוחות אלו יוצגו באופן ממוספר בסיום גוף ההצעה )תוך ציון של מספר  

ולא יחושבו כחלק של גוף ההצעה. כלומר, גוף ההצעה יכול   ,התרשים או הלוח בתוך גוף ההצעה(

מילים( ללא תרשימים ולוחות. אין מגבלה לכמות התרשימים   3,750עמודים )או   15ול עד לכל

 והלוחות.  

  5ועד  בהצעה המקדמיתתתחיל בעמוד נפרד וההיקף שלה יהיה עד שני עמודים  רשימת המקורות (10

 . בהצעת המחקרעמודים 

את כל  " ובו יציג נספחים להצעת המחקרבהגשת הצעת המחקר, המגיש יצרף קובץ נפרד בשם "  (11

 מחקר.   הבמחקר המוצע. הכלים יוצגו בפורמט ובשפה שיועברו למשתתפי בהם  הכלים שיעשה שימוש 

 

 

 בהצלחה!


