
  למועמדים לתואר שלישי) הצעת נושא" (הצהרת כוונות"תבנית 

  החוג ללימודי ארץ ישראל

  וועדת הדוקטורט

  

  כללי

 . עמודים 3-4ההצעה כולה לא תעלה בהיקפה על   �

רצוי לערוך חלוקה , עם זאת. ת/בין הסעיפים נתונה לשיקולי המועמד אליתהחלוקה הפרופורציונ  �

  . בהתחשב בהיקף המוגבל של ההצעהבהתאם לחשיבות הסעיף ו, הגיונית

  כמו כן ). 14כותרות בגודל ( 12גודל , יש להקפיד על רווח וחצי בין השורות ועל פונט אריאל  �

 .יש להשאיר שוליים רחבים

יש להקפיד על עריכת לשון ועל הגשה אסתטית . ההצעה תנוסח בעברית תקנית ובהירה  �

סעיפים מיושרים , פסיקים ונקודות, אותיות והמליםהקפדה על ריווח אחיד בין ה(ופרפקציוניסטית 

  .איכות הכתיבה וצורת ההגשה מהווים שיקול חשוב באישור נושא המחקר: הערה). וכדומה

ואישורה מהווה תנאי , הצהרת הכוונות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה ללימודי התואר השלישי  �

  .מקדים להגשת הצעת מחקר

  .בהתאם לתבנית שלהלן לא תועבר לשיפוט וועדת הדוקטורטהצהרת כוונות שלא תוגש   �

  .ים/הגשת הצהרת הכוונות מותנית באישור המנחה  �

  

  חלקי ההצעה לפי סדר הצגתם

מומלץ . על הכותרת לכוון בדיוק רב ככל האפשר אל גרעין הנושא המוצע: כותרת המחקר המוצע  �

  .להוסיף גם כותרת משנה ממוקדת

  .כך קל לוועדה לאשר את הנושא, ככל שכותרת ההצעה ממוקדת ובהירה: 1הערה 

שינוי מותנה באישור אבל ה, ניתן לשנות את כותרת המחקר לקראת הגשת הצעת המחקר: 2הערה 

  .וועדת הדוקטורטוהמנחה 

, בהקשרו ההיסטורי המוצעאת הנושא  בשתיים עד שלוש פסקאותיש לתאר : תמצית הנושא  �

 .חברתיאו ה/הגיאוגרפי ו

: רצוי להתחיל במשפט. יש לדייק ככל האפשר בהגדרה ממוקדת של מטרת המחקר: מטרת המחקר  �

 ...."מטרת המחקר המוצע היא"

ובהתאם ) רפרנס 2-3רצוי לצרף (יש לסקור בתמציתיות מה נחקר עד היום בתחום : חידושי המחקר  �

 .לזאת להציג את הפוטנציאל המדעי של המחקר המוצע

יש להצביע  על קורפוס סביר של מקורות ראשוניים ומשניים כבסיס מדעי : רייםמקורות אפש  �

, עדים, עיתונות, ארכיונים(אפשר להסתפק בשלב זה ברשימה תמציתית בלבד של מקורות . למחקר

  .יש להתייחס גם למסגרת לוח הזמנים וליכולת ביצוע המחקר בהתאם לו). ב"מחקרים וכיו

 


