
לקראת סיום תואר שלישי

אילן-הפקדת עותק עבודת הגמר במערך הספריות של אוניברסיטת בר



?למה מפקידים

הפקדהכספריותמשמשותאילן-בראוניברסיטתשלהמערךספריות

-ברבאוניברסיטתהמוגשות,שלישיולתוארשנילתוארמחקריותלעבודות

התאריםתלמידימחוייביםשלישי/שניתוארלימודילתקנוןבהתאם.אילן

(אלקטרוניובפורמטבדפוס)מעבודותיהםעותקיםלהפקידהמתקדמים

.התוארסיוםשלמהדרישותכחלקוזאת,שימורלמטרות

2



?מה צריך להשלמת תהליך ההפקדה

באתרהמפורטים,דבריםמספרלהכיןישההפקדהתהליךלהשלמת

.הספריותמערך

שלהאלקטרוניהעותקשלתקינהלעריכהבהנחיותנתמקדזובמצגת

.שלךהגמרעבודת

3

https://lib.biu.ac.il/node/991


הבהרות והדגמות לגבי עריכת העותק  , הנחיות

האלקטרוני של דוקטורט הכתוב  

בשפה העברית

במצגת בשפה האנגליתהנחיות מלאות לגבי עבודה הכתובה באנגלית ניתן לראות 

; LATEX-עבודה הכתובה בלגבי ; ('רוסית וכד, ערבית)עבודה הכתובה בשפה אחרת לגבי , בנוסף להנחיות כאן, הנחיות מיוחדות

לגבי עבודת מאמרים ועוד

https://lib.biu.ac.il/en/node/1367
https://lib.biu.ac.il/node/991
https://lib.biu.ac.il/node/991
https://lib.biu.ac.il/node/991


הכתובה בשפה העברית, סדר עריכת העבודה
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ללא מספורשער עברי  

ללא מספורים/שם המנחה

ללא מספור(רשות)הבעת תודה 

ללא מספור(לציין גם תקצירים)תוכן העניינים 

ללא מספור(אם יש)טבלאות , לוחות, רשימות קיצורים

(ב"א)באותיות עבריות תקציר עברי

בספרות רגילותמבוא

בספרות רגילות(פרוט הפרקים)גוף העבודה 

בספרות רגילותדיון ומסקנות

בספרות רגילותרשימה ביבליוגרפית

בספרות רגילות(אם יש)נספחים 

i,ii,iii))בספרות רומיות תקציר בשפה האנגלית

ללא מספור(לציין גם תקצירים)תוכן העניינים באנגלית

ללא מספורים באנגלית/שם המנחה

ללא מספורשער אנגלי  



שער עברי של העבודה
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כותרת העבודה

"דוקטור לפילוסופיה"חיבור לשם קבלת התואר  

:מאת
שם הסטודנט

(שם פרטי לפני שם משפחה)

(יש לבחור את המתאים)...  להתכנית, היחידה ללימודים בין תחומיים/ ס ל"ביה/ פקולטה/ שם המחלקה

אילן-הוגש לסנט של אוניברסיטת בר

שנה עבריים, חודש**                                                                          רמת גן 
(*ס"חודש ושנה של הגשת החיבור לביה)

תיקוניםשלבמקרהרק.ס"לביההראשונהההגשהתאריךשלוהשנההחודשאתלהשאיריש*

ולשנתלחודשהעבודהעלוהשנההחודשאתלשנותיש,נוסףלשיפוטחוזרתשהעבודה,מהותיים

המתוקנתהעבודההגשת

צפת:לכתובישלרפואהפקולטהשלבעבודות**



ים/דף שם המנחה
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ר       "ד/'ם של פרופ/עבודה זו נעשתה בהדרכתו

  ___________________________

...   התכנית ל, היחידה ללימודים בינתחומיים/ס ל"ביה/פקולטה/מן המחלקה

,  (יש לבחור את המתאים)_______________________

.אילן-של אוניברסיטת בר



בדף שער ודף מנחה" בחירת המתאים"דגשים לגבי 
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פנימיתחלוקהבהשאיןפקולטהבמסגרתנכתבהעבודתכםאם

.הפקולטהשםאתלצייןיש,למחלקות

המשוייכיםספרבית/מחלקהבמסגרתנכתבהעבודתכםאם

.הפקולטהציוןללאהספרבית/המחלקהאתרקלצייןיש,לפקולטה

יחידה/הספרבית/המחלקה/הפקולטהשלהרשמיהשםאתלכתוביש

.המלאההרשימהלנוחיותכם.שלהםהרשמיבאתרשמופיעכפי

https://lib.biu.ac.il/node/991


או דף הקדשה/דף הבעת תודה ו
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,(רשותהםאלהדפים,כלומר)הקדשהדףאו/ותודההבעתדףלהוסיףברצונכםאם

.נפרדיםדפיםיהיותודההבעתודףהקדשהדף.ים/המנחהשםדףאחרייבואוהם

באנגליתתודות/הקדשות.בעבריתתודות/הקדשותיבואוהעבודהשלהעבריבחלק

.העבודהשלהאנגליבחלקיבואו



תוכן עניינים

10

:הבאיםהפרקיםאתלפחותשיכללוהעבודהפרקיאתהמפרטהענייניםתוכןדףיופיעמכןלאחר

רשימה,ומסקנותדיון,המחקרתוצאות,המחקרמערך,ספרותוסקירתתיאורטיתמסגרת,מבוא,עבריתקציר

.באנגליתתקצירוכן(ישאם)נספחים,ביבליוגרפית

:חשוב

;1'מסבעמודיתחילהמבוא•

;התקציריםשנישלקיומםאתענייניםבתוכןלצייןיש•

ביןמלאההתאמהשתהיהכלומר,העבודהחלקילכלמדויקתבצורהיפנההענייניםשתוכןכךעללהקפידיש•

העבודהבגוףסופייםתיקוניםאחרי)בתוכןהמצויניםאלהלביןהעבודהבגוףעמודיםומספריהפרקיםכותרות

.(ידניתוכןעםולאכזהעםלעבודמומלץולכן,האוטומטיהתוכןאתגםלעדכןיש



(אם יש)' טבלאות וכד, לוחות, רשימת קיצורים
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רשימותמספרישואם.ממנוובנפרדהענייניםתוכןדףאחרייבואו,בעבודהמצוייםאם,למיניהםהרשימותדפי

.נפרדיםבדפיםיופיעוהןשגםעדיף,שונות

.ממוספריםיהיולאעצמםהדפים,כןכמו

'וכדהאיור/הגרף/הטבלהבוהעמודמספראתלצייןיששורהכלמול'וכדגרפים/איורים/הטבלאותברשימת,אבל

.מופיעים

רשימותבמסגרתולא)ים/הנספחכפרק/ללצרףיש,בעבודהלציינםוברצונךקיימיםאם,המאמריםרשימת

וכברמאחר,נפרדתברשימהלציינםצורךאין,בעבודהשמופיעיםבמאמריםמדובראם.(ולוחותקיצורים

לעבודהבהנחיותלראותניתןמאמריםהכוללתעבודהעריכתעלמפורטהסבר.מהתוכןכחלקמופיעים

.ממאמריםהמורכבת

https://lib.biu.ac.il/files/libraries/shared/guidelines_for_paper-based_theses_or_dissertation_new_vertionb.pdf


תקציר בעברית

12

.בעבריתהתקציריבוא,ישאם,רשימותדפיאו,התוכןדףאחרי

.(ב"א)עבריותבאותיותלמספרישהתקצירדפי

.1כפרקאותולמספראיןהענייניםבתוכןוגםהעבודהבגוףלכן,עבודהשלכפרקנחשבאינותקציר



גוף העבודה

13

.העבודהגוףיבואבעבריתהתקצירלאחר

ברצףימוספרוהעמודיםשאר.1יהיההמבואשלהראשוןהעמודמספרגםוכך1מספרפרקיהיההמבואפרק

.ולמספרלהמשיךישנספחיםישאם.הביבליוגרפיתהרשימהסוףעד

בצורההעקביוהאיותהדקדוקכללי,הניסוחמבחינתהעבודהחלקיכלשלנכונהעריכהעללהקפידיש

.המקצועיתבספרותהמקובלת

כ"בדרלוונטי)העבודהכתיבתבתהליךבהםהשתמשתםאם,מיוחדיםתוויםאו/ושסימונים,לבלשיםיש

לפורמטהקובץהמרתאחריתקיןבאופןמופיעים('וכדהנדסה,מדויקיםמדעים,חייםמדעימתחוםלעבודות

PDF.



החלק האנגלי של העבודה
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,הנספחיםפרקאחריאוהביבליוגרפיהפרקאחרי,5'מסבשקופיתהעבודהסדרמפירוטלראותהיהשניתןכמו

.באנגליתהשערודףבאנגליתמנחהדף,באנגליתענייניםתוכן,באנגליתהתקציר:יבואו,בעבודהישנואם

(Abstract)תקציר באנגלית 

,i)רומיותבספרותימוספרו(summaryלאאופןבשום)–Abstract–באנגליתהתקצירעמודי ii, iii).אם

שלראשוןדף,כלומר)הקובץשלהקריאהבסדריופיעוהעמודים,הקובץבתוך,אחדמדףיותרכוללהתקציר

בעבודהשונהיהיההסדר.('וכוהשניהדףיבואאחריו;העבודהגוףשלאחרוןדףאחרימידיבואתקציר

.הספריותמערךבאתרהעבודהלהדפסתבהנחיותיופיעולכךהבהרות.המודפסת



תוכן עניינים באנגלית
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אתרקולכלולמקוצרלהיותיכול(ולהיפךבעבריתהעבודהאם,לאנגליתמעברית)מתורגםענייניםתוכן•

.העבודהגוףשלמדויקתתמונהלתתמנתעל,מלאשיהיה,עדיף,אבל.פרקיםתתיללא,הראשייםהפרקים

בהפניותובמיוחדהפרקיםשמותבתרגום–למתורגםמקוריענייניםתוכןביןהתאמהעללהקפידיש•

.לעמודים

.בתרגום תוכן עניינים יש להקפיד על הסדר של הופעת התקצירים השונים•

:בתרגום מעברית לאנגלית

:בתרגום מאנגלית לעברית



ים/דף שם המנחה
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:עם הנוסח הבא, ים/יבוא דף מנחה, אחרי דפי התקציר באנגלית, בקובץ העבודה

This work was carried out under the supervision of Prof./Dr._____________________________

Department/Faculty/School of/ Interdisciplinary Studies Unit, The Program for (choose the most 

appropriate) ____________________________, 

Bar-Ilan University.



שער אנגלי של העבודה
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Title of thesis

Student's name

(First name before family name)

Department / Faculty / School of 

/Interdisciplinary  Studies Unit,  The Program for… , 

(choose the most appropriate) 

Ph.D. Thesis

Submitted to the Senate of Bar-Ilan University

Ramat Gan, Israel ** Month, Year

(התואמים לחודש ושנה העבריים שצוינו בדף שער עברי, שנה וחודש לועזיים)

Safed, Israel: בעבודות של פקולטה לרפואה יש לכתוב*



הדגשים לגבי כתיבה תקינה באנגלית בדף השער ובדף 

שם מנחה
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:בדף השער יש להקפיד על

של הכותר משפה העברית מדוייקתרגום •

למעט מילות קישור, להתחיל באות גדולה את כל מילות הכותר•

שחייב להיות  , (שם פרטי לפני שם משפחה)להתחיל באות גדולה את שמו המלא של מגיש העבודה •

.ולשם שמופיע בטפסים הנלווים בתהליך הפקדהזהה לשם המלא שמופיע בדף השער בעברית

,  Department)באות גדולה את כל המילים המופיעות בצורה זו בדוגמא של דף השער  להתחיל•

Master's Degree ,וכו')

למעט מילות קישור  ', וכד/ פקולטה/להתחיל באות גדולה את שם המחלקה•

The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences: למשל

Interdisciplinary Studies Unit, The Program for Hermeneutics and Cultural Studies

:בדף שם מנחה יש להקפיד

להתחיל באות גדולה את כל המילים המופיעות בצורה זו בדוגמא של דף שם מנחה•

לפני השם ' פרופ/ר"יש להוסיף כמובן ד, באות גדולה את שמו המלא של המנחהלהתחיל•

למעט מילות קישור  ',וכד/ פקולטה/להתחיל באות גדולה את שם המחלקה•



הכתובה בשפה האנגלית, סדר עריכת העבודה
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כאןהנחיות באנגלית לגבי עבודה הכתובה באנגלית ניתן למצוא . רק שסדר הדברים שונה, בעבודה הכתובה באנגלית כל ההנחיות זהות

ללא מספורשער אנגלי 

ללא מספורים באנגלית/שם המנחה

ללא מספור(רשות)הבעת תודה באנגלית 

ללא מספור(לציין גם תקצירים)תוכן העניינים 

ללא מספור(אם יש)טבלאות , לוחות, רשימות קיצורים

i,ii,iii))בספרות רומיות תקציר אנגלי

בספרות רגילותמבוא

בספרות רגילות(פרוט הפרקים)גוף העבודה 

בספרות רגילותדיון ומסקנות

בספרות רגילותרשימה ביבליוגרפית

בספרות רגילות(אם יש)נספחים 

(ב"א)באותיות עבריות תקציר בשפה העברית

ללא מספור(לציין גם תקצירים)תוכן העניינים בשפה העברית 

ללא מספורים בעברית/שם המנחה

ללא מספורשער עברי  

https://lib.biu.ac.il/en/node/1367


PDFיצירת קובץ 
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.PDFבפורמטאותולקבעיש,ההנחיותלכלכתואםונמצאידךעלנבדקהעבודהשלוורדקובץכאשר

תוךאליויתווספושונותוהגנותהספרייהבמחלקותטיפוליעבורהקובץ.מוגןשאינוPDF-כלשמוריש

.זהטיפולכדי

לתתישמיוחדתלבתשומת.בקובץשהואכלשיבושחללאPDFלפורמטשבמעברלבלשיםיש

המדעיםבתחומימיוחדיםולסימניםהעבודהבגוףאפשריותלקפיצות,אוטומטייםענייניםלתכני

.'וכדהנדסה,המדויקים

אםגם,מחדשאותולהגישיהיהניתןלא,גמרעבודותלקבלתהמדורצוותי"עיאושרשהעותקאחרי

.בעבודהשגיאותימצאו



!בהצלחה


