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 לתואר שלישי הנחיות להגשת הצעה לתכנית מחקר

  הנחיות אלו בלבד מחייבות  כל הגשה של הצעת מחקר 
 פת כתיבת הצעת המחקר יכולה להיות בעברית או באנגליתש

 כללי דקדוק., תוך  הקפדה על תבהירה, תמציתית וענייני  ההצעה תכתב בלשון
 

 : הצעת המחקר תודפס
 )פרט לכותרות באות גדולה יותר ומודגשת( 11בגודל   Arialבפונט  בעברית

 )פרט לכותרות באות גדולה יותר ומודגשת( 12בגודל  Times New Romanבפונט  באנגלית
 ס''מ בכל צד.  2-3ברווח כפול בין השורות עם שוליים של  A4על נייר 

 ערות ומראי המקומות יודפסו ברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה, הה
 הביבליוגרפיה תודפס באותו גודל אות כמו כל העבודה, ההערות באות קטנה יותר.

 ניתן להדפיס את הצעת המחקר משני צידי הדף ובלבד שתובטח קריאה נוחה וברורה. 
 תיאורי תמונות וטבלאות יודפסו בגודל אות מודגש.

 .נא להקפיד!עמודים  10סעיפים א,ב,ג ,ט יהיה עד היקף העבודה ללא 
 

 הצעת המחקר חייבת להכיל את הסעיפים הבאים:
  כולל:)דוגמא בסוף המסמך(,  עמוד שער .א

 אילן -אוניברסיטת בר 
 הפקולטה לרפואה                                        

 ובאנגלית  בעבריתשם המחקר  
 דרכון )לסטודנטים מחו''ל(, מס. ת.ז. או מס' שם הסטודנט 
  שם המנחה/ים 

 תאריך   
. 

 תוכן העניינים   .ב

 

 עד חצי עמוד()בעברית     תקציר  .ג

 )עד חצי עמוד(    Abstract)באנגלית ) תקציר 
 

 עמ'( 1-2) מדעירקע  .ד
סקירת הספרות מטרת הרקע המדעי היא, להגדיר את השאלה המדעית, בה עוסק המחקר, תוך הסתמכות על 

 שהצטבר עליו במדע. ,שאליה מתייחס המחקר והידע מדעית,ה
                

 )עד חצי עמוד( .העומדת להיבדק הנחת העבודהשל  מדויקתלרבות הגדרה  וחשיבותות המחקר ומטר .ה
 נא לשלב גם את: 

 * מקוריות וחדשנות המחקר.
 תרומתו המשוערת של המחקר לקידום הידע בנושא. *

 מחקר שלך עשוי להשפיע באופן ישיר או עקיף על בריאות האדם במידה  ויצליח.* עד כמה ה               
 

 להנחת העבודה והשאלות עליהן המחקר אמור לענות.וצע,דגש יינתן למידת ההתאמה של המחקר המ
 

 עמודים( 1-2) עקרונות השיטות בלבדאת יש לפרט  שיטות מחקר    ו.
 
 עמודים( 2-3) ילווה בהסבר כל גרף  ודיוןראשוניות תוצאות אור ית  ז.
 

 עמודים( 1-2) העתידית תכנית המחקר  ח.
 כאשר כל מטרה תורכב בצורה הבאה: ,תוגש במבנה של מטרות ספציפיות 

 . מהי השאלה המדעית או מטרת הניסוי1
 הרציונל המדעי לבצוע הניסוי. 2
 תאור קצר של הניסוי שיבוצע. 3
  תוצאה צפויה. 4
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 עם מספור הציטוט בגוף העבודה.  מפורטתמעודכנת ואחידה, גרפית רשימה ביבליו .ט  
 

 :הבאים הפרטים את יכיל מאמר  ציטוט

 המחברים שמות .1

 נושא המאמר .2
 העת כתב שם .3

 העמודים ומספרי הגיליון מספר, הכרך מספר, הפרסום שנת .4

 
 

 דוגמא לציטוט של מאמר:
Samson AO, Levitt M. Normal modes of prion proteins: from native to  

infectious particle. Biochemistry. 2011;50(12):2243–8.  

 ספר או פרק בספר:

רשימת המחברים )בסדר הופעתם בספר(, כותרת הספר, שם ההוצאה, שנת פרסום, פרק ושם )במידה ויש 
 ציטוט של פרק מהספר(, מספרי העמודים

 דוגמא לציטוט של פרק בספר:

Speroff  L; Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility.  

7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.  

Chapter 29, Endometriosis; p 1103-33 
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 נוהל הגשת ההצעה:
עת המחקר, וחתימת המנחים גם  על הצ עם טופס הצעת המחקרשל הצעת המחקר   PDFנא לשלוח קובץ . 1

 נורית מאור לכתובת :-למזכירת תארים מתקדמים
@mail.biu.ac.ilNurith.maor .לבדיקה ראשונית של ההצעה  

 

המיועד לבית הספר ללימודים )" הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי"את טופס 
 קבל ממזכירת תארים מתקדמים בפקולטה.ניתן ל(, מתקדמים

 
במידה ונושא העבודה דורש אישור של ועדת האתיקה או ועדת הלסינקי, יש לדאוג לאישור זה מהמנחה לפני 

 הגשת  הצעת המחקר לשיפוט.
 
עמוד שער שקוף( בתיק גמיש עם )עותקים  3מתקדמים,  התלמיד יגיש  אריםלאחר אישורה של מזכירת ת. 2

בעמוד  הצעת המחקר תוגש חתומה ע''י המנחה .סטודנטים לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואהלמזכירות ה

 .הראשון

 
 "הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת :יש לצרף את הטופס)גם במשלוח במייל(,  לכל עותק מההצעה

חוות שגם מתבקש לרשום בקיצור את -ידי התלמיד, המנחה/ים -חתום עלא הלימודים לתואר שלישי" כשהו
 דעתו על  ההצעה.

 
 
התיקונים יועברו לסטודנט ולמנחה בעילום שם הבוחנים. על הסטודנט לענות לכל -. במקרה של תיקונים3

נקודה שהועלתה ע''י הבוחנים ולרשום את מספרי העמודים שבהם בוצעו התיקונים בהצעת המחקר. בנוסף, 
 עליו לצרף הצעה מתוקנת. 

 התיקונים וכן על הצעת המחקר המתוקנת. יש להחתים את המנחה על טופס 
 
  
מדרגת מרצה בכיר במוסד -מחוץ לאוניברסיטה )חייב להיות בעל דרגה אקדמית  מנחה נוסףמי שיש לו . 4

אקדמי מוכר(, נא לרשום פרטים מלאים של המנחה בשער העבודה וכן בטופס  )איזו מחלקה, איזו 
 אוניברסיטה(.

נא לצרף מכתב מהמנחה הראשי מהפקולטה שמנמק או מחוץ לפקולטה,  במידה ויש מנחה נוסף מהפקולטה
יש לקבל מכתב מהמנחה הנוסף מחוץ לפקולטה, שהוא מוותר על תמורה  אקדמית את הצורך במנחה נוסף.

 כספית עבור הנחייתו.
 
 
 

 כנית המחקר שאושרה על ידי הוועדה לתואר שלישי מחייבת את התלמיד.ת

 הוועדה לתואר שלישי יו"ר  מאתאישור מוקדם  מחייבים קבלתהרחבתו או צמצומו שם המחקר, כגון:  שינויים         

           .האוניברסיטבבית הספר ללימודים מתקדמים ב

 
 

 
 
 
 
 
 
 

)בעמוד הבא( דוגמא לעמוד שער להצעת המחקר

mailto:kahanae@mail.biu.ac.il
mailto:kahanae@mail.biu.ac.il


 

4 

 

 
 
 

 אילן-אוניברסיטת בר

 הפקולטה לרפואה

 

 

 שלישי לתואר הצעת מחקר

 השמן ברמת הגולן ענף הזית וייצור

 

Olive Cultivation and Oil Production in the Golan 

Heights 

 

 דוד–חיים בן 

  .ת.ז

 

 מנחה: 

 

 

 תאריך ההגשה:

 

 חתימת המנחה: _______


