
 

 במסגרת לימודי התואר השני תיזה /הנחיות להגשת עבודת גמר 

  

במסלולים מחקריים בתואר שני. הנחיות אלו מהוות    תיזה/המסמך כולל הנחיות כלליות להגשת עבודות גמר 

ולא באות   אוניברסיטת רייכמןכניות התואר השני בותוספת לדרישות הייחודיות המקובלות בכל אחת מת

 במקומן .  

 להנחיות מצורפים שני נספחים:  

 לסדר עריכת עבודת תזה;    הדוגמ –  1נספח 

 .  (נגליתא) ושער אחורי  ( עברית)דוגמא לשער קדמי  –  2נספח 

 

 . אך הן מתייחסות גם לעבודת גמר,  "עבודת תזה" מטעמי נוחות נכתב בהנחיות  שימו לב: *

  

 תהליך הגשת העבודה והנחיות כלליות  

 כסטודנט מן המניין.   אוניברסיטת רייכמןבמעמד מסירת עבודת התזה חייב הסטודנט להיות רשום ב  .1

סטודנט המבקש להגיש את העבודה בשפה האנגלית, יתבקש להציג למנהל הסטודנטים את אישור   .2

 ספר בהם מקובל להגיש את העבודה בשפה האנגלית, אין צורך באישור נוסף.   המנחה. בבתי 

 כנית לוודא כי התזה כתובה לפי ההנחיות והכללים.   ובאחריות המנחה וראש הת  .3

של התזה הזמנית למנהל הסטודנטים. יש     wordהמנחה/הסטודנט יעביר עותק אלקטרוני בפורמט .4

 . ומוכנה למסירה לשיפוט או לחברי ועדת הבחינה התזה מאושרת על ידי המנחה לצרף אישור כי 

 מנהל הסטודנטים אחראי למסור את העותק האלקטרוני של העבודה לשופטים או לחברי הוועדה.    .5

 , מועד ההגנה ייקבע ע"י המנחה.  ( בחינה בע"פ)במקרים בהם נדרשת הגנה על התזה   .6

  60, יתבצעו עד (ן מתקיימת בחינהכניות בהו בת )בדיקת העבודה או קביעת מועד הבחינה על העבודה   .7

הגשת העבודה למנהל הסטודנטים.  עם סיום תהליך השיפוט או עמידה בהצלחה בבחינת הגמר,   יום ממועד

 ידי מנהל הסטודנטים.  -בנושא לסטודנט על  תשלח הודעה

. סטודנטים מבית הספר  PDFעותק אלקטרוני של העבודה הסופית יוגש למנהל הסטודנטים בפורמט  .8

 .   LATEXעי המחשב רשאים להגיש גם בפורמט למד

מנהל הסטודנטים יחתים את הסטודנט על טופס אישור שימוש בעבודת התזה וישמור אותו בתיק   .9

 .   אוניברסיטת רייכמן הסטודנט.  מנהל הסטודנטים יעביר את קובץ עבודת התזה לספריית   האלקטרוני של

ומד בכל ההנחיות המפורטות במסמך זה. בכפוף  בספרייה ייבדק כי העותק הוגש כנדרש וכי הוא ע .10

 יועבר למנהל הסטודנטים אשור רשמי על סיום התהליך.     לעמידה בנדרש,

 תעביר עותק דיגיטלי לספרייה הלאומית בירושלים.                                          אוניברסיטת רייכמן בכפוף לחוק ,ספריית  .11

  

  

  

 

 

 



 

 הנחיות לכתיבת העבודה  

 פי ההנחיות הבאות:  -עבודת התזה הסופית תוגש לבדיקה באופן אלקטרוני כקובץ וורד על  .1

 .  ( Times New Roman, באנגלית Davidבעברית )  12גודל פונט  •

 רווח כפול בין השורות.   •

 .  (ס"מ מכל צד  3-2)שוליים רחבים  •

 . רשימת מקורות, הערות ומראי מקום ייכתבו ברווח אחד בין השורות  •

 .  10; הערות ומראי המקום ייכתבו בגודל פונט 12רשימת המקורות תיכתב בגודל פונט  •

 עמודים.    150לא יעלה על  ( כולל רשימת המקורות, נספחים וכו')היקף העבודה   .2

 העבודה תכלול שער בעברית ושער באנגלית.   .3

 פי הנוסחים הבאים:  -מעבר לשערים יוצג דף עם שם המנחה/מנחים על  .4

 

 עברית:  

בית   , התואר השני בפסיכולוגיה חברתית כנית ועבודה זו נכתבה בהדרכתו/תם של פרופ'/ד"ר...............  מת

   אוניברסיטת רייכמן ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, ספר

 

 אנגלית:  

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

from the M.A. program of M.A. in Social Psychology, Baruch Ivcher School of Psychology, 

Reichman University 

בעמוד השלישי יוצג תוכן עניינים הכולל תקציר בשפה העברית, פירוט הפרקים השונים שבגוף העבודה,   .5

 ותקציר בשפה האנגלית.    )באם יש (מקורות, נספחים   רשימת 

  3עבודת התזה תכלול שני תקצירים: האחד בעברית והשני באנגלית. היקף כל אחד מהם לא יעלה על  .6

 עמודים.  

יש להקפיד על עריכה נכונה של כל חלקי העבודה מבחינת ניסוח, כללי דקדוק ואיות עקבי, באופן   .7

 . המקצועית המקובל בספרות 

רות ורשימת המקורות ולהקפיד לכתבם  יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למראי מקומות, ציטוטים, הע .8

 המקובלת בפרסומים המקצועיים בתחום.   בצורה

 על הכללים הבאים:     (בהתאם לסוג המקור)בפירוט רשימת המקורות יש להקפיד   .9

 שם המחבר/ים, שם המאמר, שם כתב העת, כרך, עמודים ושנת פרסום.   – מאמר  •

ר, שם הספר, עמודים, שנת פרסום, הוצאה  שם המחבר/ים, שם הפרק, שם עורך/י הספ   –פרק בספר  •

 לאור ומקום הפרסום.  

 שם המחבר/ים, שם הספר, שנת הפרסום, מקום הפרסום, שם ההוצאה לאור.   – ספר  •

  

  

 



 

 פרסום העבודה  

הסטודנט לא יפרסם את עבודת המחקר או חלק ממנה טרם בדיקת העבודה אלא בכפוף לאישור רשמי של  

המנחה.  בכל פרסום של עבודת התזה או חלק ממנה (לפני או אחרי סיום בדיקתה), יצוין כי המחקר נעשה  

  בבית הספר  תלתואר שני בפסיכולוגיה חברתי  כניתוכחלק מלימודי התואר השני בת  באוניברסיטת רייכמן 

 בהנחיית פרופ'/ד"ר.....................  ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

   



 

 1נספח 

 

 סדר עריכת עבודת התזה הכתובה בשפה העברית 

 ללא מספור העמוד  שער עברי 

 ללא מספור העמוד  שם המנחה/ים 

 ללא מספור העמוד  ( רשות בלבד )הבעת תודה  

 ללא מספור העמוד  תוכן העניינים 

 ללא מספור העמוד  ( באם יש)  רשימת קיצורים, לוחות, טבלאות

 )א ב ג ואילך ) אותיות עבריות  ( עמודים 3עד )  תקציר בעברית

, רשימת מקורות, ונספחים  ( פירוט הפרקים )גוף העבודה  

 )במידה ויש)

 )אילך 3 2 1)בספרות רגילות  רציף מספור  

 ( (ⅳⅲⅱⅰ  בספרות רומיותמספור   ( עמודים  3עד ) תקציר בשפה האנגלית 

 ללא מספור העמוד  שם המנחה באנגלית 

 ללא מספור העמוד  שער באנגלית 

 

 סדר עריכת עבודת תזה הכתובה בשפה האנגלית 

Title Page  ללא מספור העמוד 

Supervisor Name Page  ללא מספור העמוד 

Acknolwedgment  ( רשות בלבד )  ללא מספור העמוד 

Table of Contents  ללא מספור העמוד 

Lists of Tables, Figures, etc  (באם יש )  ללא מספור העמוד 

Abstract  ( עמודים  3עד )  א ב ג ואילך ) אותיות עבריות( 

,   References List(, פירוט הפרקים )  גוף העבודה

Appendices ( במידה ויש( 

 )אילך 3 2 1)בספרות רגילות  רציף מספור  

 ( ⅳⅲⅱⅰ)  מספור בספרות רומיות העברית תקציר בשפה 

 ללא מספור העמוד  שם המנחה בעברית  

 ללא מספור העמוד  שער בעברית  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

   2נספח 

 

 עברית     –לשער קדמי   הדוגמ 

  

 )אין לשים לוגו!( 

 אוניברסיטת רייכמן 

 ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה   בית ספר

 בפסיכולוגיה חברתית תכנית תואר מוסמך 

 

 )מודגש(   כותרת העבודה

 ( שם פרטי לפני שם משפחה ) שם התלמיד 

 

ברוך איבצ'ר  בבית ספר  בפסיכולוגיה חברתית עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך 

 אוניברסיטת רייכמן של   לפסיכולוגיה

 

 ( בלועזית)חודש + שנה  
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