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 יש להקפיד על הנקודות הבאות: 

, מס'  )אם ישנם( ן מס' פרק ותת פרקני כל מאמר, עליו יצוייש לצרף דף שער לפ –  דף השער •

, ואם  הפרטים הביבליוגרפיים המלאים של המאמרציין את  כמו כן יש לושם המאמר.    המאמר

פ בתהליכי  שוניהמאמר  אםרסום  גם  לציין  יש  הסט,  שלות  ב)  טוס  לפרסום;  תהליך  הוגש 

 לאחר דף השער יובא המאמר במלואו. .  פרסום וכד'( 

יש למספר את העמודים ברצף. אם המאמר מובא כפי שפורסם בכתב עת    –  מספור דפים  •

יצוי הבא  השער  ובדף  העמודים  את  לספור  יש  העמודים,  מס'  וכן  כולל  מתאים.  עמ'  מס'  ן 

 הלאה.  

בדף    ים בפרק התוצאות, ניתן לצרף גם מידע נוסף המתייחס לתוצאות אם המאמרים מופיע  •

 השער של המאמר. 

 רשימת פרסומים, שאינה חובה, תבוא בפרק הנספחים של העבודה, אחרי הביבליוגרפיה.  •

 

 : מספור  ה לא הי  לפרקי העבודהאם , שפורסם  מאמר לש דוגמא לדף שער 

 

  



 : מספור ההי   לפרקי העבודהאם , שפורסם  מאמר לש דוגמא לדף שער 

 

5.1 


