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 לכתיבת העבודה: הנחיות

 ול.על העבודה להיות כתובה בשפה העברית או האנגלית, ברווח כפ* 

 .בעמוד חדש עבודהיש להתחיל כל פרק ב* 

 עמודים. 40על  היקף העבודה )פרט למקרים יוצאים מן הכלל(  לא יעלה* 

, עליו לציין בכותרת המייל שמדובר בגרסה ת העבודה ולשלוח אותה מחדש*במידה והסטודנט התבקש לתקן א

 האחרונה והמתוקנת של העבודה.

 

 נהלי הגשת הצעת עבודת / עבודת גמר בטרם היציאה לשנת הסטאז':* 

 

 עת עבודת גמר.יהיה מחויב בהגשת הצ –טודנט שעולה לשנת הלימודים האחרונה שלו ס .1

 ים הבאים:החלטה זו תקפה למסלול

 2021בשנה"ל תשפ"א / הם החלו את לימודיש א',שנה  תלת שנתי -

 2021בשנה"ל תשפ"א / שהחלו את לימודיהם  ,ארבע שנתי שנה א' -

 2020 /בשנה"ל תש"פ ת לימודיהם שהחלו א ,שנה ב'ארבע שנתי  -

 . אחריהם הבאים ולמחזורי הלימוד -

 

לקבלת אישור  כתנאי –נדרשים להגיש עבודת גמר פורט, י הלימוד, כפי שימסלולבשאר סטודנטים  .2

 יציאה לסטאז':

 2019שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ט /  ארבע שנתי שנה ג', -

 2018שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ח /  ,ארבע שנתי שנה ד' -

 2020בשנה"ל תש"פ / שהחלו את לימודיהם  ב',תלת שנתי שנה  -

 2019בשנה"ל תשע"ט / שהחלו את לימודיהם  ג', תי שנהתלת שנ -

 

 

   לתשומת  לבכם:

בין תאריך אישור הצעת עבודת הגמר לבין מועד הגשת העבודה הסופית, חייבים קשת להדגיש שהוועדה מב •

 חודשים. 3לחלוף לפחות 

 גשתה, יארך כשלושה חודשים. מועד ההליך קבלת ציון סופי בעבודה, מ •
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 ציון  לעבודת  גמר

ל עבודת הגמר על בסיס ההערכות ותקבע את הציון הסופי ש ההערכה ) מעריך + מנחה( י טפסיהועדה תקבל את שנ

 שהתקבלו.

 חישוב הציון ייעשה בדרך הבאה: 

  מתוך הציון הסופי. 35% או המנחים ושל המנחה 65%משקל הציון של המעריך או המעריכים יהיה  

 בין ציוני המעריך  לתי סבירבכל מקרה חריג מבחינת הערכת השופטים והמנחה, או כאשר קיים פער ב

 ועדה את הערכתו של מעריך נוסף.נקודות(, תבקש ה 20ל )מע

 במקרה כזה הועדה תקבל את הציון הסופי על פי ההערכות הנוספות ושיקול דעתה.

ותאפשר להם לתקן את  , הועדה תודיע לסטודנט ולמנחה60 -. במידה וציון העבודה יהיה נמוך מ60ציון עובר יהיה 

 ר מחדש והגשתה להערכת חוזרת.בודה הנוכחית, כתיבת עבודת הגמע"י שיפור ותיקון הליקויים בע הציון

 עם קבלת הערות המעריכים לעבודת הגמר, הן תועברנה לידיעת המנחה והסטודנט.

 . ההסטודנט יידרש לתקן את העבודה ויגיש אותה שוב לוועד

 תוקנת של העבודה.חובה לציין בכותרת המייל שמדובר בגרסה האחרונה והמ

 

  –סום על בסיס עבודת גמר יש לרשום במאמר כי ח מאמר לפרבמידה ונשל

The article was written as part of the requirements of the School of Medicine in the Galilee, Bar-Ilan 

University, Israel, for an MD degree. 

 ולציין את שם הסטודנט המופיע כאחד מהמחברים בעבודה. 

לוועדת עבודות גמר, על מנת להעלותו  תקציר של המאמרלחו המנחה והסטודנט פרסום, ישמר התקבל לבמידה והמא

 .לאתר הפקולטה

 

 

 

 

 ומעלה. 95ל שנה מבין העבודות להן הציון הסופי יהיה צטיינות יבחרו בכעבודות גמר מ
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 :ע"פ ההנחיות הבאות עבודת הגמר הינההגשת 

 .למלא לפי הדוגמה בהחו, עמוד כותרת :ןראשועמוד 

אוניברסיטת בר " בראש העמוד יופיע שם המוסדעמוד הכותרת חייב להיות במתכונת אחידה לפי ההוראה כדלקמן: 

 .ולהוסיף את הלוגו "ע"ש עזריאלי "הפקולטה לרפואהושם הפקולטה  "אילן

 .הכרת תודה והקדשות )רשות( :שניעמוד 

 .(בעמוד חדש עבודהל פרק ביש להתחיל כ) תוכן העניינים :שלישיעמוד 

 .(, גם אם העבודה נכתבה בשפה האנגלית)חובה בעברית תקציר :רביעיעמוד 

 שייכתבו בשפה האנגלית(. חובה)  KEY WORDS + מילות מפתח 7עד  5 באנגלית תקציר :חמישיעמוד 

  – בהמשך

 רקעפרק 

 פרק חומרים ושיטות

 פרק תוצאות

 וסיכום פרק דיון

 רשימת ספרות

 

 

חובה בכל עבודה לרשום תקצירים בשתי השפות העברית והאנגלית, ללא קשר לשפת  :בנוגע לכתיבת תקציר הרההב

 כתיבת העבודה.
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 רים ככל האפשריצוהימנע/י מקהימנע/י במידת האפשר מאסמכתאות מעבודה הנמצאת בביצוע או עומדת להתבצע. 

סטנדרטיים ככל האפשר, והגדר/י אותם כאשר  . השתמש/י בקיצוריםריםשתמש/י בהם רק למונחים ארוכים חוזוה

 בקיצור פעם אחת, חזור/י על כך בהתמדה עד כמה שניתן. תהשתמש אתה/את משתמש/ת בהם לראשונה.  כאשר

 .ובצורה זו התייחס אליהם גם בטקסטטבלאות, תמונות ומקורות מספרים עוקבים לשרטוטים יש לקבוע 

 

 )STRACTAB( אנגלית /תקציר 

 מטרת העבודה, :סעיפים מודגשים –תת  להיות תכליתי ומובן למי שלא קרא את העבודה, ויכלול חייבהתקציר 

החידושים והנושאים העיקריים בעלי ערך  .  התקציר יכול לכלול גם אתהמסקנות הסופיותו תוצאות, שיטותחומרים ו

ציר באנגלית יהיה בהתאמה לתקציר בעברית.  היקף התקבעבודה. השתמש/י  במשפטים מלאים והימנע מקיצורים.  

 בלבד. 1 מהשפות יהיה  עמוד בכל אחת יםהתקציר

 . (KEY WORDS)מילות מפתח   3-5יש לרשום בסוף התקציר באנגלית  ,להזכירך

 

 )BACKGROUND( "רקעפרק "

פרותי חייב להיות מקיף, ר הסאת מטרות העבודה. הסק בפרק זה יסכם הסטודנט את הרקע הספרותי ויגדיר בבהירות

מאמרים ללא קשר  צטטבמידה והם באים בגוף המאמר, ייכתבו בלועזית. אין ל מעודכן וביקורתי. שמות המחברים,

את הבעיות  ביניהם, אלא חייב להיות סינון וגיבוש החומר מהספרות ע"י הסטודנט. סקירת הספרות חייבת להבהיר

 להופיע בסוף הפרק בפסקה נפרדת. בעבודתו.  הגדרת העבודה הנוכחית, צריכה רהפתוחות אותן מתכוון הבוגר לפתו

 

 METHODS) S(MATERIAL & פרק "חומרים ושיטות"

 השיטות והאמצעים אשר שמשו במחקר.   תיאור מדויק של כל יכלולפרק זה 

או לאישור ועדת  ת הלסינקילהצהר לציין במפורש באם השיטות הנן בהתאמה , ישאו בחיות בתיאור ניסויים בבני אדם

 בכל מקרה, יש לציין כי קיים אישור הלסינקי לביצוע עבודה. בית החיות, בהתאמה.

 יש לציין את מספר התצפיות ומספר החולים או החיות שהשתתפו.

 אין להשתמש בשמות מזהים של חולים, במספרי אשפוזיהם בביה"ח או בראשי התיבות של

 ואמצעי המתן.  ת כל התרופות והכימיקלים כולל שמות גנריים, מינוניםדויק אשמותיהם. יש לזהות במ

 יש לפרט את השיטות הסטטיסטיות לעיבוד התוצאות וניתוחן.

 

  (RESULTS) פרק "תוצאות"

להימנע יש להציג את תוצאות המחקר באופן מילולי וע"י שימוש בטבלאות )שרטוטים לדוגמא( או תמונות. מומלץ 

בטקסט יש להציג את התוצאות לפי  גם בטבלה וגם בשרטוט(. לדוגמא: ות ביותר מצורה אחת )תוצא מהצגת אותן

 מקריות שאינן קשורות לקו הכללי של המחקר. סדר הגיוני ובהקשר למטרות העבודה. אין לגבב תוצאות
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  טבלאות

 קריאת הטקסט.   אבראשה והערות בצורה שתהיה מובנת גם ללכותרת קצרה הכן כל טבלה כך שיהיה לה 

במספר טבלאות קשורות,  באם השתמשת אם השתמשת בקיצורים בכותרות הטבלה, הסבר אותם בהערות תחתיה. 

מופיעים בראש הטבלה בזה אחר זה, והערכים למשתנה מסוים  כך שהמשתנים להציגן באותה הצורה י/שתדלה

לה באותם קיצורים המופיעים בטקסט. בלכותרת המתאימה.  יש להשתמש בט מופיעים באופן ורטיקאלי מתחת

ולהימנע מהכללת כל  צוי לסכם את הנתונים בממוצעיםר  .קיצורים המופיעים לראשונה יש להגדיר בהערות לטבלה

 .הנתונים שהתקבלו בעבודה בטבלה

 

 שרטוטים גראפיים

סבר שייכתב בצורה מובנת בהלהיות מלווה  חייבלהכנת שרטוטים רצוי להתייעץ בבעל מקצוע )גרפיקאי(. כל שרטוט 

(LEGEND) את ההסבר לשרטוט יש להדפיס ברווח  כמו ביתרת הטקסט. . בהסבר לשרטוט כלולים אותם מונחים

לפרטים הניסויים המוצגים צריך להיות בטקסט עצמו.  יש  כפול. ההסבר צריך להיות תמציתי ככל האפשר. ההסבר

בשרטוט.  אם אותם סמלים מופיעים בכל השרטוטים, פרט אותם ם והסמלים המופיעי לפרט בהסבר את כל הקיצורים

 .1מס' בשרטוט 

 

 דיון

יכולת הסקת  ,אופן פירוש הממצאים שהתקבלו בעבודה, הדיון מבטא את יכולת החשיבה העצמית שלך, הידע שצברת

 .המסקנות ותרומתה לרפואה

 .  התחל/י את הדיון בסכום קצר של הממצאים העיקריים בתוצאות

 להסביר את התוצאות, להצביע על קשרים והשלכות של התוצאות, ודון/י במשמעות התוצאותשתמש/י בדיון ה

גם כביקורת על  וחשיבותן לאור הספרות המקצועית. צטט/י במידת האפשר מאמרים מסכמים. ראה/י את הדיון

 םך בצורה ביקורתית. איוצאותאת תהעבודה עצמה. הבא/הביאי דיון בעד ונגד ההנחות שאת/ אתה מציג/ה. נתח/י 

לכל  תאסמכתאוחוקרים אחרים, נסה/נסי להסביר זאת, הבא/הביאי פורסמו על ידי תוצאותיך שונות מאלו ש

 המסקנות העיקריות של העבודה. הציטוטים החשובים שאת/אתה מביא/ה.  בסוף הדיון סכם/י את
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 רשימת ספרות

  פר הנוגעים ישירות לעבודה ומצוטטים בגוף העבודה.ים בסקו הפרצריכה לכלול את כל המאמרים א

 . references 30-ולא יותר מ יש לצטט את המינימום הדרושרם. יש לכלול רק מאמרים שהבוגר/ת קרא במקו

 . references 50ניתן לצטט עד  סיסטמתיתבמקרים חריגים בלבד כאשר מדובר על סקירת ספרות 

  .ח על טיב העבודה או התמצאות במחקרמעידה בהכר ביבליוגרפיה ארוכה איננה

 סדר ציטוט העבודות בגוף החיבור.   רשימת הספרות תמוספר לפי
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