דגשים לתוכן עניינים תקין בתיזה [רק חלק מהסעיפים רלוונטיים לעבודות הכתובות ב]LaTeX-
 .1הפניה תקינה לתקצירים:
א .בעבודה הכתובה בעברית ,כשורה ראשונה יופיע :תקציר.................................א; וכשורה אחרונה
יופיע :תקציר אנגלי.i..................................
ב .בעבודה הכתובה באנגלית ,כשורה ראשונה יופיע ; Abstract……………………………i :וכשורה אחרונה יופיע:
אHebrew Abstract…………………………….
ג .תקצירים אינם נחשבים לפרקי עבודה ולכן אין לתת להם מספר פרק [זה נכון גם לגוף העבודה ,כמובן]
 .2פרק ראשון של העבודה בד"כ נקרא 'מבוא' .אם ממספרים את הפרקים ,הוא יהיה הפרק הראשון של העבודה
וימוספר כעמוד מס'  ,1למשל:
 .1מבוא1...............................................
או
פרק  1מבוא1...........................................
 .3בתוכן עניינים יש לציין לכל הפחות את כל הפרקים העיקריים של העבודה ,וזה כולל את הביבליוגרפיה ואת
הנספחים (אם יש נספחים בעבודה) .מפני שפרקים עיקריים בד"כ לא אינפורמטיביים במיוחד ,מומלץ לציין בתוכן
גם את תתי הפרקים ,אבל חשוב להיות עקביים :אם החלטתם לציין תתי פרקים ברמה ראשונה עבור פרק אחד,
יש לציינם עבור כל הפרקים האחרים .אם החלטתם לרדת לרמת פירוט גבוהה יותר – רמה שנייה או אפילו
שלישית ,שוב ,יש לעשות זאת עבור כל הפרקים של העבודה.
 .4כמובן ,לתוכן עניינים אין שום משמעות ,אם מציינים בו רק את ראשי הפרקים/תתי פרקים ללא מספרי עמודים
בצידם .חייבים לציין עימוד בתוכן.
 .5העימוד בתוכן צריך להיות תואם למיקום הפרקים/תתי פרקים בגוף העבודה .אם התוכן הוא ידני ,יש לעדכן אותו
ידנית אחרי שהסתיימה כתיבת העבודה כולה ולפרקים יש מיקום סופי .אם תוכן העניינים הוא אוטומטי ,יש
להקפיד להריץ עידכון התוכן אחרי תיקונים כלשהם בגוף העבודה.
 .6כמובן שלא רק העימוד ,אלא גם כותרות הפרקים/תתי פרקים בתוכן חייבות להיות זהות לכותרות שמופיעות
בגוף העבודה (במספור הסעיף/פרק/בשם) .אם ציינתם כותרת/תת כותרת בתוכן ,היא חייבת להופיע ככותרת
גם בגוף העבודה ולהיפך ,אם קיימת כותרת/תת כותרת בגוף העבודה ,היא צריכה להופיע בתוכן (כל עוד
החלטתם לרדת לרמת פירוט זו בתוכן לפחות לגבי אחד הפרקים האחרים בעבודה) .כמובן יש לזכור לעדכן את
התוכן הידני/האוטומטי אחרי כל עידכון שהוא בגוף העבודה של הכותרות הללו.
 .7אם יש לכם נספחים בעבודה ,ובמיוחד בתחום שכולל בנספחים שאלונים ,מאוד חשוב לפרט את הנספחים בצורה
מסודרת בתוכן העניינים – זה עוזר לחוקרים שיבואו אחריכם.
 .8עברו על העבודה ווודאו שלא חלו קפיצות :במיוחד במקרה של תמונות ,גרפים וכד' או כותרות פרקים/תתי פרקים
על רמותיהם השונות .בקפיצה בכותרת הכוונה היא שכותרת מופיעה בתחתית עמוד מסוים כשורה אחרונה
והפיסקה שקשורה אליה נמצאת בעמוד הבא .יש לוודא זאת קודם בוורד ,אבל אח"כ לעבור גם על הקובץ
בפורמט  – PDFתלוי בצורה בה עבדתם בוורד ,יתכן ובמעבר ל PDF-יחול שיבוש ,אז תצטרכו לחזור לוורד ולתקן.
מהות התיקון במקרה של קפיצות כלשהן ,זה לתקן את הקפיצה הראשונה שקיימת ואז לעבור דף דף ולוודא
שלא נוצרות קפיצות חדשות.
כמובן אחרי תיקונים אלה יהיה צורך לתקן תוכן עניינים ורשימות של קיצורים ,לוחות ,טבלאות (אם היו כאלה
בעבודה).

