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רשימת מאמרים לבחירתכם פורסמה היום באתר  .במכתב זה אני חוזר על דברים שאמרתי היום בכיתה
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כל מאמר שתבחרו צריך , בכל מקרה. או כל מאמר אחר רלבנטי שתמצאו, תוכלו לבחור מאמר מהרשימה

תיאורטיים  חלקם, המאמרים מגוונים ".כל הקודם זוכה"בחירת המאמרים נעשית בשיטה  .את אישורי

למרות שבכל המאמרים , "קשים"אני אעריך סטודנטים שיבחרו ויבינו מאמרים . וחלקם אמפיריים

 .ברשימה תוכלו לקבל את הציון המקסימלי

אנא בצעו  לשם הניהול התקין של הקורס. קורס זה הינו קורס רב משתתפים יחסית לקורסי חקר אחרים

סטודנטים שלא יבצעו את הנאמר להלן לא יוכלו להשתתף בהמשך .  ן הנקובבזמלהלן  את הרשום

 . הקורס

באימייל את שם ( blumrosen@huji.ac.il)  לילינואר הנכם צריכים לשלוח  1-עד לתאריך ה .1

שימו לב שפעמים רבות תבקשו מאמר שלא יקבל . בחרתם ולקבל עליו אישור ממניר שהמאמ

בינואר  1-עד ה, בכל מקרה. הקדימו לבחורולכן ( נבחר על ידי סטודנטים אחרים, למשל)אישור 

 .את שמות שני בני הזוג לעבודה  מסרו לי גם אנא. בידכם צריך להיות מאמר מאושר על ידי

 

, עם זאת. בזוגות חוסכת זמן עבודה יקר עבורכם ועבוריעבודה . העבודה הינה בזוגות, תזכורת)

 .(אני מרשה גם עבודה בבודדים במקרה הצורך

 

 

אבי ) למתרגל של הקורסאנא שלחו , בינואר 12-ועד לתאריך ה, לאחר אישור המאמר שלכם .2

 :בדואר אלקטרוני את הפרטים הבאים( avi.lichtig@gmail.com, ליכטיג

 

a. גת הדבריםהכוונה לתיאור כללי של תוכן המצגת וסדר הצ. ראשי פרקים להרצאתכם .

 .נא לא לחרוג. עם מרווח כפול, 21בפונט ,  בין חצי עמוד לעמודהאורך המצופה הינו 

 

b. אני אפרט באחד השיעורים )אתם תציגו את המאמר שבחרתם בכיתה ' בסמסטר ב

לוח  אנו נסדר את טרבתחילת חופשת הסמס(.  ים על ההוראות להרצאההקרוב

בהם אינכם ' אם יש לכם אילוצי זמן קשיחים למועדים מסויימים בסמסטר ב. ההרצאות

אם . )אנא כתבו אילוצים אלה לאבי( 'וכיוב ל"סיעות לחונ, עקב מילואים)יכולים להרצות 

תוכלו לכתוב לנו אותן ונשתדל , שאינן קשיחות, אחרותחשובות בקשות תזמון יש לכם 

 לא תתאפשר החלפת תאריך, לאחר קביעת לוח ההרצאות (.להתחשב ככל האפשר

 .ההרצאה אלא במקרים חריגים

 ביקשוו, בעבר קרה שסטודנטים לא בחנו לעומק את המאמר. אנא הקדישו זמן מתאים לבחירת המאמר

. בודות שלא ממצות את הפוטנציאל של התלמידיםולע זמן ללחץהדבר גרם . להחליף אותו ברגע האחרון

 .תוך בחינתם לעומק, אני חוזר וממליץ לבחור את המאמרים בהקדם האפשרי

 .מח לענות על שאלות אם יש כאלהאש

 ,תודה
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