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 2016ספטמבר 
 

 הנחיות להגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופה
 

 :כללי
 

** יש לקרוא בעיון את הסעיפים המתייחסים להגשת עבודת הדוקטור במתכונת של אסופת   
 פרקים בתקנון לימודי תואר שלישי.

 
פרקים עצמאיים, שכל אחד מהם עומד בפני עצמו, אך קשורים מחיבור המורכב  -אסופת פרקים  

 המנחה/ים. יחיד או עיקרי שלהם בהדרכת לנושא עקבי אחד והתלמיד כותב
 

 סוגי הפרקים שניתן להכליל באסופה הם: בהתאם לתקנון לימודי תואר שלישי,

 א. מאמר שהתפרסם או התקבל לפרסום בכתב עת עם שיפוט מדעי.        
 שנשלח לפרסום אך עדיין לא התקבל. מאמר/ב. פרק        
 עת ואשר המנחה סבור כי הוא מתאים לשילוב -שטרם נשלח לפרסום בכתב מאמר/ג. פרק        

 .בעבודת הדוקטור )ייכתב במתכונת של מאמר(             
 

כי מאמר/פרק מסעיפים א' וב' אשר ייכללו בעבודה יהיו כאלו שפורסמו/התקבלו לפרסום  מומלץ
 .ה/לאחר אישור הצעת המחקר של התלמיד

 

 
 אופן הגשת הבקשה:

 
הבקשה להגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת פרקים תוגש אל הוועדה החוגית ללימודי 

 סמכים הבאים:תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית בצירוף המ
 

 (.הצהרות המצ"ב טופס ע"ג) הצהרת התלמיד והמנחה/ים על מתכונת העבודה .א

 פירוט הפרקים אשר יכללו באסופה וציון הסטאטוס שלהם.  .ב

  של התלמיד לכל אחד מפרקי העבודה.  ה/מכתב תרומה המפרט את תרומתו .ג

 )מצ"ב טופס(.אישור מחבר/ים נוסף/ים להכללת מאמר/פרק משותף בעבודת הדוקטור  .ד

הצהרת התלמיד כי הוא מתחייב שכל פרסום של עבודת הדוקטור ייעשה תוך הקפדה על  .ה
ם ושל הבימות בהן הופיעו המאמרים )ע"ג טופס זכויות היוצרים של המחברים הנוספי

 הצהרות המצ"ב(.
 

 לתלמידי תעם קבלת המלצת  הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאי
 מחקר תועבר הבקשה לאישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

 
 
 

 פורמט העבודה:
 
כמפורט בהנחיות הכתיבה לעבודת כל האמור לגבי מבנה וסדר עמודי הפתיחה בעברית ובאנגלית *

גמר מחקרית )תזה( ועבודת דוקטור המפורסמים באתר הרשות ללימודים מתקדמים תקפים גם 
 אסופה. לגבי עבודת דוקטור במתכונת של
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 לאסופת פרקים הנוספותלהלן ההנחיות 
 

מכתב התרומה כמפורט לעיל ייכתב בשפת העבודה ויצורף לכל אחד מעותקי העבודה  .א
 .מכתב התרומה יופיע לפני תוכן העניינים אשר יוגשו לשיפוט.

 
 פרקי יכלול:כל אחד מ .ב

 כותרת ורשימת מחברים/שותפים  .1

 )כמפורט להלן( ציון הסטאטוס של כל פרק .2

וא, שיטה, בון: מכגודה )בחלקי פרק כמקובל במאמרים בתחום בו כתובה הע .3
 ממצאים, דיון, סיכום וביבליוגרפיה(

 נם מאמרים שפורסמו יוצגו בפורמט הפרסום.יפרקים שה  .ג

יין לא התקבלו יכולים להיות מוגשים דפרקים שהינם מאמרים שהוגשו לפרסום וע  .ד
 בפורמט שנשלח לכתב העת.

במתכונת של מאמר, כולל מחברים  ופרקים/מאמרים שטרם נשלחו לפרסום ייכתב  .ה
 וכתובתם.

 לכל אחד מפרקים אלו בהתאמה.ביבליוגרפיה של המבוא והסיכום תוצמד   .ו
 
 
 

 ציון הסטאטוס של כל פרק:

 ( פורסםPublished )– בליווי הציטוט המלא 

 רופורסם בגרסה אלקט( נית מקדימהpublished in an electronic format בצירוף )
 DOI-מספר ה

 ( התקבל לפרסוםAccepted for publication )– יש לצרף אישור מכתב העת 

 ( לא פורסםUnpublished )–.ייכתב כאמור במתכונת של מאמר 
 

 
 

 הוספת חומר נלווה לפרקי האסופה אשר פורסמו ו/או התקבלו לפרסום:
( ונספחים המהווים  ( Supplementary materialsחובה לצרף בסוף כל פרק חומר נלווה  .א

 במקור חלק מהמאמר.

 חומר שנוסף במהלך הזמן שחלף ממועד הפרסום ועד להגשת עבודת הדוקטור. .ב

 תיקונים בעקבות הערות מנחים ושופטים על מאמר שפורסם .ג

 חומר שהיה צורך להשמיטו מפרסום בשל דרישת כתב העת. .ד

חו, אם המנחה והתלמיד/ה חושבים שיש ערך מוסף דיווח על ניסויים, שיטות שלא צל .ה
 להבנת המחקר בדיווח זה.

 שולבו בסיפא של הפרק הרלוונטי.יכל התוספות  .ו
 
 
 

 שיפוט העבודה:
ים בהתאם להוראות תקנון לימודי תואר פטלח לשוישעבודת דוקטור במתכונת של אסופה ת

 שלישי.
בהקפדה כל פרק שטרם פורסם. שופטי  השופטים יונחו ביחס למרכיבי האסופה ויתבקשו להעריך

בהם העבודה יתבקשו גם לחוות דעה האם תרומתו של תלמיד המחקר לעבודה בפרקים השונים 
  מספקת כדי לאשר קבלת  התואר "דוקטור לפילוסופיה".הוא אינו מחבר יחיד 
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 _______________ תאריך:

 

 

 הדוקטור ומרכיבי פרקיה:הצהרת התלמיד והמנחה/ים בדבר אופייה של עבודת 

 

 

 

 :הצהרה כללית .א

 

   אנו מצהירים כי החומר המדעי הנכלל בעבודה זו הינו פרי מחקר של התלמיד מתקופת היותו  (  ) 

 .מחקר תלמיד               

 

 

 , במלואה או בחלקה, נעשה וייעשה תוך ר( אנו מתחייבים כי כל פרסום של עבודת הדוקטו  )

  דה על זכויות היוצרים של השותפים למחקר ושל מחברים נוספים כמו גם של הבימות בהן הקפ             

 הופיעו המאמרים.             

 

 הצהרה והסבר בנוגע למתכונת עבודת הדוקטור: .ב

 

 ( אסופה ללא שותפים: עבודת הדוקטור כתובה במתכונת של אסופת פרקים ואנו מצהירים כי כל   ) 

 אם לא, הם פרי מחקרו של תלמיד המחקר הח"מ בלבד ללא     ןפרקי העבודה בין אם פורסמו ובי              

 שותפים ובהנחיית המנחה/ים הר"מ.              

 

 ( אסופה עם שותפים: עבודת הדוקטור כתובה במתכונת של אסופת פרקים. אנו מצהירים כי כל   ) 

 בין אם פורסמו ובין אם לא, הם פרי מחקרו של תלמיד המחקר הח"מ כחוקר פרקי העבודה               

 עם חוקרים וכותבים שותפים.  )בהתאם למפורט בטבלה וכותב עיקרי, אך חלקם               

 להלן:                

 

מספר 

 פרק

אופי שיתוף  כותרת הפרק

 הפעולה**

 שם השותף שווה התרומה

    

    

    

    

 

 ** שיתופי פעולה אפשריים: 

 ללא שותפים .א

 עם שותפים כמפורט בראש הפרק בעבודת הדוקטור ותרומתם מוסברת במכתב התרומה .ב

התלמיד הוא אחד משני שותפים עיקריים שווי תרומה )המובחנות בין השותפים מפורטת במכתב  .ג

 התרומה(
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 ן אם       ( אנו מצהירים כי הבאנו לידיעתם של המחברים הנוספים בכל הפרקים, בין אם פורסמו ובי  ) 

 הפרק  בעבודת הדוקטור  תלא את דבר הכלל               

 

 ( אנו מצהירים כי כל שותף שהנו תלמיד מחקר ואיננו מחבר שווה תרומה, יודע שלא יוכל   ) 

 בעבודת הדוקטור שלו. לכלול את הפרק              

 

 

============================================================ 

 

 

 ___________________מספר ת.ז.   שם התלמיד: _________________

 

 חתימה: _____________________ חוג/ביה"ס: _______________________

 

 

 

 

 ___________________חתימה: __  שם המנחה: ___________________

 

 

 חתימה: _____________________  שם המנחה: ___________________

 

 

 

 

 

 

 אישור יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי:

 

 

 

 חתימה: _____________________ תאריך: ________ שם: ___________________
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 ______________ תאריך:

 

 

 **מחבר להכללת מאמר משותף בעבודת הדוקטורטופס אישור 

 

 אל: הרשות ללימודים מתקדמים

 ___________________ מאת:

 

 

 ______________________________________________________ שם המאמר:

 

 _____________________________________________________שם כתב העת: 

 

 אנא סמן/י בעיגול

 

 ( הנני מאשר/ת את הסברי תלמיד המחקר גב'/מר ________________לגבי תרומתו    )  

 למאמר.              

 

 

 במידה  והמחבר הנוסף הוא תלמיד דוקטור, יש להתייחס לשני הסעיפים הבאים:

 

 ( ידוע לי ומוסכם עלי כי לא אוכל להכליל מאמר זה בעבודת הדוקטור שלי גם אם אני שותף   )  

 שווה תרומה              

 

 ( ידוע לי ומוסכם עלי כי אוכל להציג את התוצאות מניסויים שבוצעו ופורסמו במאמר ואוכל   ) 

 לצרף את המאמר כנספח לעבודת הדוקטור שלי.              

 

============================================================ 

 

 

 חתימה: __________________   ______שם המחבר: _______________

 

 חתימה: __________________   שם המחבר: _____________________

 

 חתימה: __________________   שם המחבר: _____________________

 

 חתימה: __________________   שם המחבר: _____________________

 

 חתימה: __________________   שם המחבר: _____________________

 

 חתימה: __________________   שם המחבר: _____________________

 

 

 

 ** יוגש טופס נפרד לגבי כל מאמר שהרשום מעלה שותף לו
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