
 להגשת עבודת גמר הכוללת מאמריםהנחיות 
 )תואר שני ותואר שלישי( 

עריכת  כלליות של  להנחיות  בהתאם    ותלהיות ערוכ  ותצריכ  עבודות גמר לתואר שני ושלישי, הכוללות מאמרים, 

   .באנגלית ו  בעברית   . ההנחיות מונגשות ע"י מצגות באתר מערך הספריותדוקטורט/תיזה

 מאמרים: ה הכוללת עבוד  לעריכה שלעיקריות  אפשרויות   3יש בנוסף, 

 מאמרים  –המאמרים יופיעו בפרק  .1

 תוצאות   –המאמרים יופיעו בפרק  .2

 מאמרים יופיעו כנספחים )אחרי הביבליוגרפיה( ה .3

 . ף את המאמרים במלואםולצרבעבודה מיקום המאמרים את  ינים של העבודה י בתוכן הענ יש להקפיד לציין 

 : מאמרים בפרק המאמרים  – 1אפשרות 

 . אחד מהפרקים יוקדש למאמרים , כאשר לליות כה תוכן העניינים כפי שמפורט בהוראות 

 למשל: 

 . מאמרים.........................................................................מס' עמ' 3

 ...........מס' עמ' מאמר.......................................... השם   1מאמר  3.1 

 .....מס' עמ' . ...............................................שם המאמר   2מאמר  3.2 

 ....מס' עמ' ................................................. שם המאמר   3מאמר  3.3 

 : מאמרים בפרק התוצאות   – 2אפשרות 

 . הוא פרק התוצאותמהפרקים אחד , כאשר לליות כה תוכן העניינים כפי שמפורט בהוראות 

 למשל: 

 .........................................................................מס' עמ' תוצאות. . 5

 .....................................................מס' עמ' שם המאמר   1מאמר  5.1 

 ...מס' עמ' . .................................................שם המאמר   2מאמר  5.2 

 ..מס' עמ' ................................................... שם המאמר   3מאמר  5.3 

 : מאמרים בפרק הנספחים )אחרי הביבליוגרפיה(   – 3אפשרות 

 . כל המאמרים מופיעים בנספחים , ולליות כה תוכן העניינים כפי שמפורט בהוראות 

 למשל: 

 . נספחים..........................................................................מס' עמ' 7

 .....................................................מס' עמ' שם המאמר   1מאמר  7.1 

 עמ' .....................................................מס'  שם המאמר   2מאמר  7.2 

.....................................................מס' עמ' שם המאמר   3מאמר  7.3 

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


 יש להקפיד על הנקודות הבאות: 

  , מס' המאמר )אם ישנם(   יש לצרף דף שער לפני כל מאמר, עליו יצוין מס' פרק ותת פרק   –  דף השער  •

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

לאחר דף השער  פרסום וכד'(.  תהליך  )הוגש לפרסום; ב  פרסום שונים, יש לציין גם את הסטטוס שלו 

 יובא המאמר במלואו. 

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

 העמודים ובדף השער הבא יצוין מס' עמ' מתאים. וכן הלאה.  העמודים, יש לספור את 

בדף השער של    אם המאמרים מופיעים בפרק התוצאות, ניתן לצרף גם מידע נוסף המתייחס לתוצאות  •

 המאמר. 

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

 

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

 

  



 מספור:  המאמר שפורסם, אם לפרקי העבודה הי  לש דוגמא לדף שער 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   תיזה?ו, אותו ניתן לצרף לבאיזה פורמט צריך להיות המאמר עצמ

בכתב עת שהוא    םאם פרסמת  ם עליו עם המו"ל. תולהסכם שחתמ  זו שאלה שקשורה לנושא של זכויות יוצרים

הסופית, כפי שפורסמה בכתב    את המאמר בגירסתו   לשלבככל הנראה לא תהיה בעיה  ,  (OAה )חבגישה פתו

(  print-Pre) גשה להוצאה שהו  השילוב בתיזה היא גרסברוב המקרים הגרסה שמאושרת להעת, בתוך התיזה. 

מה מותר במקרה שלכם, יש  . על מנת לדעת  (print-Post)  שעברה בדיקת עמיתיםשתוקנה בעקבות  ה  או גרס

כתבי עת רבים יש גם תקופת אימברגו שצריך  ל  .SHERPA/RoMEOבמאגר  לעיין בהסכם שלכם עם המו"ל או  

 לעמוד בה. 

כלל לשלב  י הסברים  על אפשרות  )ובפרט  זכויות מחברי המאמר  באינטרנט  מאמר בתיזהים על  למצוא  ניתן   )

השונים.   המו"לים  של  מידע  למצוא    כאן בדפי  איך  על  לקרוא  מו"לים באתרים  ניתן  של  יוצרים  זכויות  מדיניות 

 להלן קישורים למספר דפים כאלה:  שלהם. 
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