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 טופס הפקדה של עבודות מחקר )תזה, דוקטורט ועבודות מחקר מקבילות( והסכמה להנגשתן 

החוקרים, לסטודנטים ולציבור   למוסדות להשכלה גבוהה תפקיד חשוב ביצירתו ובהנחלתו והפצתו של ידע אקדמי, לציבור
כיום ניתן   .לממצאי מחקרים ובכלל זה לתזות ולעבודות דוקטורטהרחב. לשם כך, יש לאפשר גישה חופשית וללא תשלום,  

זו של הנגשת הידע    למהפכה לראות מגמה כלל עולמית במעבר לפרסום פתוח של מחקרים ואנו מקווים כי גם ישראל תצטרף  
 המחקרי לציבור הרחב.  

בישראל )כותבי המחקר ומנחיהם(  אנו מקווים כי שיתוף התזות בדרך פתוחה יביא אף לחשיפה גדולה יותר של החוקרים  
 . וליצירת שיתופי פעולה רבים יותר איתם

 
 ושל כל מי שלקח חלק בעבודה פרטי הכותב של עבודת המחקר 

 כתובת דואר אלקטרוני  טלפון  ת.ז. שם פרטי  שם משפחה 

     

     

 
 פרטי המנחה/המנחים 

המנחה    פקולטה שם פרטי  שם משפחה  )אם 
בו   מהמוסד  מונחה  אינו 

החוקר יש לציין את מקום  
 עבודתו של המנחה( 

 כתובת דואר אלקטרוני  טלפון 

     

     

 
 פרטי העבודה

 שם עבודה באנגלית  שם עבודה בעברית  
   

 אם יש שאלון מצורף או מבחן   שפת העבודה  
 ומהו נושאו? 

  לימודיםה מסלול ב √נא לסמן  

 MA Thesis in Adult Clinical Psychology בפסיכולוגיה קלינית מבוגר ( MAתזה לתואר שני )  

 MA Thesis in Child/Adolescent Clinical ( בפסיכולוגיה קלינית ילד/מתבגר MA)  תזה לתואר שני  
Psychology 

 MA Thesis in Social Psychology ( בפסיכולוגיה חברתית MA)  תזה לתואר שני  

 MA Thesis in Organizational Behavior and ( בהתנהגות ופיתוח ארגונים MA)  שניתזה לתואר   
Development 

 PhD Dissertation in Psychology ( בפסיכולוגיה  PhDדיסרטציה לתואר שלישי )  

  LLM Thesis in Law ( במשפטים LLMתזה לתואר שני )  

שני     לתואר  וחדשנות במשפטים,  (  MA)תזה  טכנולוגיה 
 עסקית 

MA Thesis in Law, Technology and 
Business Innovation 

 PhD Dissertation in Law ( במשפטים PhDדיסרטציה לתואר שלישי )  

 MSc Thesis in Computer Science ( במדעי המחשב MSc)  תזה לתואר שני  

 PhD Dissertation in Computer Science   ( במדעי המחשבPhDדיסרטציה לתואר שלישי )  

 MA Thesis in Government ( בממשלMA)  תזה לתואר שני  

 MA Thesis in Financial Economics ( בכלכלה פיננסית MAתזה לתואר שני )  

 MBA Thesis in Business Administration ( במנהל עסקים MBAתזה לתואר שני )  

 MA Thesis in Communication and New ומדיה חדשים  בתקשורת( MAתזה לתואר שני )  
Media 

 MA Thesis in Human-Computer (HCIמחשב )-באינטראקציית אדם  (MA)  תזה לתואר שני    
Interaction (HCI) 

 MA Thesis in Behavioral Economics ( בכלכלה התנהגותית MAתזה לתואר שני )  
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 אני מצהיר/ה להלן כי: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ידוע לי כי במאגר הדיגיטלי הלאומי יונגש עותק דיגיטלי בין אם על ידי יצירת העתק ובין אם על ידי מתן קישור  •

 למאגר הדיגיטלי המוסדי. 
 

המחקר,  • נושאי  ההגשה,  שנת  המנחים,   / המנחה  שם  המחבר,  שם  )כותר,  המחקר  עבודת  פרטי  כי  מובהר 
המחלקה/פקולטה/חוג( יקוטלגו ואף יכולים להיות מונגשים בקטלוג הספרייה, גם אם קיימת תקופת חיסיון, למעט  

שם לעיתים גם פרסום   – ינה  באישור חריג )למשל בעת הגשת בקשה לפרסום פטנט, או סכנה לפגיעה בביטחון המד
  שם העבודה עלול להוות בעיה(. 

 
רוחני המוזכר או המתואר בעבודת   בקניין  צ(")חל  רייכמן אוניברסיטת  ההפקדה כאמור אינה גורעת מזכויותיו של   •

 . המחקר, בהתאם לכל דין, נוהל או תקנון
 

או כל צד שלישי, בשל הנגשת העבודה, אשר נעשית בהסכמתי ובהתאם  אוניברסיטת רייכמןלא יהיו לי טענות כלפי  •
 .לתנאים המצוינים בטופס זה

 
והיא    לבדי או יחד עם אלה האנשים שציינתי לעיל   רי יצירתיאני החתום/ה מטה מצהיר/ה להלן כי עבודת המחקר שלי הינה פ

אני מצהיר/ה כי אין לשום אדם, תאגיד או גוף,    .אינה מפרה זכויות כלשהן לרבות זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו
 .  זכויות כלשהן בעבודת המחקר מלבד למוסד האקדמי, למנחה/למנחים ומלבדי

 
היוצר היחידי שלה, עליו לדאוג להסכמת כל היוצרים בטופס זה ועד אז לא ניתן יהיה להנגיש  במקרה וכותב העבודה אינו  

 את העבודה. 
 

מצורף לטופס זה אישור הגורם      ,מממן, מקום הנחיה חיצוני, וכדומה  –, למשל  במקרה שעבודת המחקר נעשתה עם גוף חיצוני
 מביצוע ההנגשה. להנגשת העבודה ולכך שאין בהסכם עם אותו הגורם כל מניעה 

 
 

 חתימת המנחה/המנחים לאישור ההגשה:         חתימת כותב עבודת המחקר:              תאריך:
 

 ________                 _________  _____________________ _________________ 

 עותק דיגיטלי  
 , בהתאם לאפשרות המסומנת בזאת:המחקראני מצהיר/ה כי הפקדתי עותק דיגיטלי של עבודת 

הן במאגר הדיגיטלי המוסדי הפתוח לכלל    ,ידיהנגיש את העותק הדיגיטלי באופן מ ל  ת/אני מאשר 
 ( הפתוח לכלל הציבור. National Repositoryהציבור והן במאגר הדיגיטלי הלאומי )

 
מאשר  )  ת/אני  חיסיון  תקופת  בתום  הדיגיטלי  העותק  את  של embargoלהנגיש   )

ת את המיותר( מיום ההפקדה במאגר הדיגיטלי המוסדי/מיום הגש  י/שנה/שנתיים/שלוש )מחק
הן במאגר הדיגיטלי המוסדי הפתוח לכלל הציבור והן במאגר הדיגיטלי הלאומי  , העבודה למוסד

(National Repository  .הפתוח לכלל הציבור ) 
 

. בתום תקופת החיסיון יונגש העותק בתקופת החיסיון העותק הדיגיטלי יישמר בחיסיון מלא
 הדיגיטלי כאמור. 
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