
 הוכן כנדרש הקובץ של העבודהבדוק/י את עצמך, אם  –הפקדת תיזה 

 כלל עבודות התיזה  .1

 . במצגתהנדרש לרוב מוסבר ומודגם ; , הוא חובהרשותכל מה שלא מצוין לידו ***

 שונה לחלקי העבודה השונים עמודים  , כולל מספור לפי הסדר הנדרשהעבודה ערוכה  ☐

 .  וממוקמים לפי הסדר הנדרש בעבודה דפי שער בעברית ובאנגלית ערוכים לפי התבנית הנדרשת ☐

 . כאןלדפי השער יש נוסח שונה, ראו בעבודה שוות ערך לתיזה      

 וממוקמים לפי הסדר הנדרש בעבודה  חה בעברית ובאנגלית ערוכים לפי התבנית הנדרשתדפי מנ ☐

 וכד' /שמות רשמיים של פקולטות/מחלקות בדפי השער ובדפי המנחה יש להקפיד על  ☐

   כלולים תודות לסביבה התומכת )קולגות, מנחה, משפחה, חברים(]בתודות   דפי תודות / הקדשה ☐

 , אם מעוניינים שיהיו, צריכים להיות בקובץ הסופי  רשות; (על מימון למשל, )  תודות מקצועיותוגם      

 לפני הפקדה[      

 . דגשים לתוכן תקיןקיים דף תוכן עניינים בשפה בה כתובה העבודה.   ☐

 . כוללים מספרי עמודים התואמים למיקום הפריטים בגוף העבודה  –[  רשות]  רשימות לוחות, טבלאות   ☐

 [ רשותקיצורים ]רשימת   ☐

אין  .  בעברית ובאנגלית, ממוקמים לפי הסדר הנדרש בעבודה ובעלי מספור עמודים נדרש   ים תקציר   ☐

 . לכלול אותם במספור פרקים של העבודה

שהוא פרק    –  וכד'   הקדמה /גוף העבודה, מחולק לפרקים, כפי שמקובל בתחום, החל בפרק מבוא  ☐

, יבוא אך ורק  וכלה בפרק ביבליוגרפיה או פרק הנספחים ]אם ישנו בעבודה  1עם מס' עמוד    1מס'  

   [. אחרי ביבליוגרפיה 

עמודים או חזרה על אותו  ועד בכלל, ללא קפיצות במספור    1-מגוף העבודה יהי שוטף,  עמודי  מספור    ☐

 ועל כן יש לוודא זאת.  במספור אוטומטיגם מסיבות שונות יתכן שיבוש  מספר עמוד. 

וכד'. הסבר מפורט יותר לבעיה    טבלאות/פיצות של כותרות/חלקי גרפיםכל חלקי העבודה אין ק ב  ☐

 . דגשים לתוכן תקיןודרכי טיפול בקובץ  

מקומות  עם דגש מיוחד לבקובץ  יש לוודא שלא חל שיבוש   , PDF-במעבר ל  , עבודות הנכתבות בוורד ☐

אוטומטי עניינים  תוכן  שגיאה(;    הבאים:  עם  שורות  נוצרות  למיניהם    גרפים)לפעמים  ואובייקטים 

ריק )לפעמים   כמרובע  שוניםעוברים  מיוחדים  סימנים  מתמטיקה/פיסיקה    , (;  בתחום  במיוחד 

 . ג'יבריש(כמו שהם ולא כ ברים)שעו

 1דרישות בנוסף לסעיף  –  עבודה הכתובה בשפה שאינה עברית/אנגלית .2

ערוכה לפי הסדר הנדרש עבור עבודה בשפה אחרת וכוללת את החלקים הנוספים הנדרשים  עבודה    ☐

 . בפורמט הנדרש

   1דרישות בנוסף לסעיף    –ים / עבודת תיזה הכוללת מאמר  .3

 מאמרים או  דרישות המיוחדות לעבודות הכוללות מאמר בהתאם ל עבודה ערוכה ☐

 1בנוסף לסעיף  מיוחדיםדגשים   – XaTeL- עבודת תיזה הכתובה ב .4
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