
 :)תיזה( לעבודת גמר הצעההנחיות לכתיבת 
 הערות כלליות

של שנת  הסמסטר השני תוםעד  למזכירות החוג את הצעת המחקר לעבודת הגמר ויגיש יםהתלמיד (1
 הלימודים הראשונה. 

 להגיש: יםעל התלמיד (2

. על עמוד השער של , בנוסף לעותק שיוגש למנחה העבודההצעת התזהשל עותק מודפס אחד  .א
  זה ישלח להערכת הקורא.  מודפס עותקההצעה  תופיע חתימת המנחה. 

ועבר י עותק זה אחד רציף. PDFקובץ  בע"י מנחה/י העבודה,  , חתוםעותק דיגיטלי של ההצעה .ב
 .בדואר אלקטרונילמזכירות 

. מניין (12פונט , רווח כפול, גודל A4 עמודים )פורמט שמונהלא יעלה על הצעה המרבי היקף ה (3
מזכירות התואר השני  .והרשימה הביבליוגרפית הענייניםאת עמוד השער, תוכן  כולל לאהעמודים 

 לא תקבל הצעות תיזה שיחרגו מהנחיות אלה.

עד למזכירות תוגש  )אשר גם היא חתומה ע"י מנחה העבודה( הצעת התיזה המתוקנת והסופית (4
 למזכירותיש להגיש . במועד זה הקורא האחרוןקבלת הערות ממועד  היותר לכל שלושה חודשים

( בלבד. במידה ויהיה צורך PDFאת ההצעה הסופית בגרסת אלקטרונית )קובץ  התואר השני
הצעת במידת הצורך, בהעברת עותק מודפס לקורא העבודה, יעודכנו התלמידים על כך מראש. 

תייחס להערות הקורא ומסביר את מהתיזה הסופית והמתוקנת תוגש יחד עם מכתב מלווה, ה
על ביצוע התיקונים מנחה"  טופס אישור, ועם "התיקונים שנעשו )חתום ע"י מנחה/י העבודה(

 להצעה.
 

 כתיבת ההצעה
 , במתכונת הבאה:תנוסח בצורה עניינית, בלשון מדעית ההצעה

 )לפי הדוגמא שלהלן(. בעברית שער דף .א

 )אשר יופיע בעמוד נפרד(. עניינים וכןת .ב

המוצע. היקף ואת המחקר  ותיהטרנושא העבודה, את ממגדיר את פרק זה : תקציר .ג
עמוד התקציר  לא יחרוג מעמוד אחד. –מילים, ובכל מקרה  250 התקציר לא יעלה על

 נכלל במניין העמודים של הצעת התיזה.

 פרק זה יכלול:  מבוא: .ד

  קצרה וממוקדת של נושא העבודההצגה  ❖

 סקירת ספרות ❖

  .הרציונל לעבודההצגה של  ❖

 פרק זה יכלול: :שיטה .ה

המחקר הכללית, ובמידת הצורך את שאלות המחקר  מטרתפרק זה מציג את  ❖
 המפורטות. ניתן לבחור להציג, לחלופין, מטרות או השערות מחקר.

( ובו פרוט סוג המחקר )מתאמי או ניסויי, בין נבדקי designמערך המחקר ) ❖
 ים ותלויים.או תוך נבדקי(, משתנים בלתי תלוי

 כלי המחקר, שיטות המחקר ❖

  תאור הנבדקים  ❖

 הליך ❖

 הדרך המוצעת לניתוח הנתונים )כולל מבחנים סטטיסטיים מתאימים(. ❖

ב' של מחברי -רשימת המקורות הספרותיים תאורגן לפי סדר הא' :הביבליוגרפי .ו
בגוף העבודה, אשר הוזכרו  לנושא ררק פרסומים הנוגעים באופן ישי המקורות. יש לכלול

 .AMA-או לחלופין ב APA-בהתאם לכללים המפורטים ב הכתיבה תבוצע . הטקסט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 אביב-אוניברסיטת תל

 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 המדרשה לתארים מתקדמים ע"ש מרים ושלדון ג' אדלסון

 החוג להפרעות בתקשורת

 

 

 

 

 

השפעת תנאי רעש סביבתיים על 

 מאפייני שטף הדיבור
 

 

 

 

The Impact of Environmental Noise Conditions 

on Characteristics of Speech Fluency 
 

 

 

 

 

 הצעת מחקר לתואר מוסמך מטעם אוניברסיטת תל אביב
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 שם המנחה: ד"ר נחמה מנחמי
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