
 :עמודים( 5)נספח ה' 

 שניהנחיות להגשת עבודת גמר לתואר 

 עבודה תכלול את כל החלקים המפורטים. אם מושמט חלק, יש לציין הסיבה במכתב מלווה.ה

 www.equator-network.orgבכתיבת העבודה רצוי להוועץ בהנחיות המתאימות לסוג המחקר כפי שהן מופיעות באתר:

תביא  -או הגשה שלא במתכונת הנדרשת הסימון לעבודהסתירה בין . המתאים להנחיותלכל סעיף   לפני הגשה ולסמן  בקפידהיש לבדוק את העבודה 

 להחזרת העבודה ללא בדיקה.

 יש לצרף עמוד זה בחתימת התלמיד לעבודת המחקר         

 הנחיות מפורטות 

 1.  :לכתובת:   הועדה בדואר אלקטרוני תרכזמלההצעה תוגש  אופן ההגשהmaster@tauex.tau.ac.ilsph כקובץ  - בשני פורמטיםWORD   

  .PDFוכקובץ 

 סגנון הכתיבה:   .2 

   בעברית:  -סוג הגופןDavid   :ובאנגליתTimes New Roman                                          . 

   בעברית ואנגלית 12בגוף העבודה )פרט לכותרות( יהיה בגודל  -גודל הגופן 

   14 -, כותרת שלישונית16  -, כותרת שניונית18 -: כותרת ראשוניתגודל גופןצמודות לימין;  -כותרות 

   מכל צד.ס"מ  2.5כפול.  שוליים ברווח   -מרווח בין שורות 

 
 

 רשימת  ; מהעמוד הראשון של המבוא ועד לסוף3.5)כמפורט בסעיף בגוף העבודה בתחתית העמוד במרכז. העמודים   -מספר עמוד

. בשאר החלקים לא ימוספרו העמודים או ימוספרו באופן שונה )אותיות, ספרות לטיניות וכד'( אם 1-הספרות( ימוספרו באופן עוקב החל מ

 החלק מכיל מספר עמודים.

 חלקי העבודה:  .3 

  
בכריכה קדמית בעברית  ( כולל החתימות הדרושות. בעבודה המוגשת בעברית:1-הלפי הפורמט המתאים )ראה נספח  -דף שער  .3.1

 ובכריכה אחורית באנגלית. בעבודה המוגשת באנגלית: להיפך. 
  3.2.  כוללמראי מקום ורשימות: 

   תוכן עניינים 

   רשימת טבלאות 

   אם יש כאלה -רשימת תרשימים ותמונות 

   אם יש כאלה -רשימת נוסחאות 

   ב'.-לפי סדר א' -רשימת סמלים קיצורים וראשי תיבות 

 

 

 )כולל מספר המשתתפים( (, שיטות המחקרobjectivesהפסקאות הבאות: מטרות המחקר ) 4מובנה )עד שני עמודים(  עם  - תקציר .3.3

(Methods( תוצאות ,)Results( ומסקנות ,)Conclusions ,בעבודה המוגשת בעברית: תקציר בעברית לאחר מראי מקום ורשימות .)

 ודה המוגשת באנגלית: להיפך.גלית לפני דף השער האחורי.  בעבנובא

כמו כן יש להגדיר כל  מונח מלא )קיצור(. :כדלקמן (גם אם הוגדרו בתקצירפעה ראשונה בתקציר ובגוף ההצעה )קיצורים יש להגדיר בהו

 קיצור המוצג בטבלאות בהערת תחתית לטבלה.

  3.4. מילות מפתח(key words) –  5  ת ובאנגלית., בתחתית הדף האחרון של התקציר בעברי10עד 

 כולל: עמודים( 80)עד  גוף העבודה .3.5  

   הצגת שאלת המחקר, הרקע מדעי )סקירת הספרות הרלוונטית( והרציונל לביצוע העבודה -עמודים( 10)עד  מבוא  

    מנוסחות באופן ברור וענייני והשערות המחקר מטרות משנה ,המטרה הראשית -העבודהוהשערות מטרות , 

 

 

 כולל: תבנית המחקר ומהלכו; הגדרה של קבוצת/ות משתתפי המחקר )פירוט קריטריונים(; הגדרת משתני  -מפורטות שיטות מחקר

המחקר )משתנים התלויים/תוצאים, בלתי תלויים ערפלנים ומתווכים(; כלי מחקר, מקור המידע ואופן האיסוף; שיטות ניתוח הנתונים או 

 ; התייחסות להיבטים אתיים.)כפי שחושבו בהצעה( של גודל המדגם/עוצמההמידע )בעבודה איכותנית(; חישוב/ הצדקה 

ראה הנחיות  – עבור ניסוי קלינייש להתייחס גם להצדקת הטכניקה שנבחרה, מדריך לראיון או מדריך לקבוצת מיקוד.  בעבודה איכותנית

 '(3-הנפרדות )נספח 

   ם או גרפים. יש להמנע מחזרה על אותן תוצאות באופנים שונים.                                            :  יוצגו במלל, טבלאות, תמונות, תרשימיתוצאות העבודה 

 
 

 סיכום הממצאים העיקריים ומסקנות העבודה בהתייחסות להשערת המחקר ומטרותיו; דיון בממצאים מול הספרות;התייחסות דיון  :

ידע הקיים( ומגבלות העבודה )כולל התייחסות להטיות אפשריות(. יש להמנע מחזרה על לתוקף המחקר; יתרונות )תרומת המחקר לגוף ה

 תוצאות וקטעים מהמבוא. 

   ( 2-ה מקורות ממוספרים באופן אחיד לפי סדר ההופעה בהצעה )ראה נספח -רשימת ספרות 

 4. :כגון: שאלונים, אישורים אתיים וכד'                              נספחים   

:_________________חתימה |__|__|__|__|__|__|__|__| -|__| .:ת.ז        : _______________שם הסטודנט

mailto:sphmaster@tauex.tau.ac.il
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 עברית -דף שער לעבודת מחקר: 1-ה

 

 אביב-אוניברסיטת תל

 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 המדרשה לתארים מתקדמים ע"ש ד"ר מרים ושלדון ג' אדלסון

 בית הספר לבריאות הציבור

 

 
 התחום

 

 

 

 המחקר בעברית כותרת

 

 

 מוגש על ידי:  ________________      ת.ז. _____________________

 

 

 בבית הספר לבריאות הציבור,   *        עבודה זו בוצעה  כמילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר  

 הפקולטה לרפואה, ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב 

/ מוסמך MPHקידום בריאות  -/מוסמך בבריאות הציבור  MSc/ מוסמך במדעי הרפואה אפידמיולוגיה ורפואה מונעת    MPHמוסמך בבריאות הציבור  *

 MPHמנהל מערכות בריאות  -/ מוסמך בבריאות הציבור MOccH בבריאות בתעסוקה

 

 

  :בהנחיית

 __________________    ____________________ ________________ 
 חתימה          חוג            שם

      (:אם רלבנטי) ובייעוץ של

 __________________ ____________________ ________________ 

 חתימה              חוג             שם

 

 

______________________ 

 )בתחתית העמוד( חודש ושנת הגשה
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 אנגלית -דף שער לעבודת מחקר: 1-ה

 

TEL AVIV UNIVERSITY 

Sackler Faculty of Medicine 

The Dr. Miriam and Sheldon G Adelson Graduate School of Medicine 

School of Public Health 

 

 
Area 

 

 

 

 

Title 

 

 

By:  ________________         ID:      ____________________  

 

A thesis submitted in partial fulfillment of the academic requirements for the degree of ** 
in the school of public health, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University 

 
** Masters of Public Health (MPH) 

     Masters of Public Health in Health Promotion (MPH) 

     Masters of Public Health in Health System Administration (MPH) 

           Master in Epidemiology and Preventive Medicine (MSc) 

           Master of Occupational Health (MOccH) 

 

          Under the supervision of:      Signature: 

 __________________          ____________________ ________________ 

 

 __________________          ____________________ ________________ 

       

 

 

______________________ 

Month  Year -  submitted 
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 רשימת ספרות:  2-ה

 בו הופיע הציטוט לפי רשימת הספרות. בסוף המשפטמספר המבואה יצוין  .1

 ה.הופעת המבואות בהצע לפי סדררשימת הספרות תמוספר  .2

 הרשימה תכלול רק פרסומים הקשורים ישירות לנושא, שפורסמו או שהתקבלו לפרסום.  .3

 : הרשימה תכלול את הפרטים הבאים .4

   שם המחבר 

 שם המאמר  

  שם כתב העת 

 שנה 

 כרך  

 )ראשון ואחרון(  עמודים 

 :Vancouver –סגנון הציטוט המומלץ  .5

 Citing and referencing: Vancouver - University Monash 

 Vancouver Reference Style Examples - University of Western Australia 

 Citing Medicine, 2nd edition - The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers 

 

 ניתן לצטט  מאגרי מידע רק בסעיף החומרים והשיטות. .6

וניתן להכלילו בטקסט בלבד כהערת ( אינו מקובל Submittedדיין לא פורסם )ציטוט של מאמר שנשלח לפרסום אך ע .7

 שוליים.

ואחרים. מדריכים וסרטונים לשימוש  RefWorks ,Endnoteמומלץ להשתמש בכלים לניהול מידע ביבליוגרפי, כגון:  .8

 . כאןזמינים באתר הספריה של אוניברסיטת תל אביב,  RefWorksבתוכנת 

 

 :)ע"פ סגנון וונקובר(  רשימת ספרות לדוגמא

 ציטוט ממאמר

1. Salamero J, Remy JJ, Charreire J. Primary syngeneic sensitization on monolayers of thyroid 

epithelial cells. X. Inhibition of T-cell proliferative response by thyroglobulin-specific 

monoclonal antibodies. Clinical immunology and immunopathology. 1987 Apr;43(1):34-47. 

PubMed PMID: 2435439. Epub 1987/04/01. eng 

 

 http://medlib.tau.ac.il/CitingGuides.aspהנחיות נוספות ודוגמאות ניתן למצוא באתר הספרייה בקישור הבא: 

  

 

 

 תיזה בנושא ניסוי קליני: 3-ה

עבודת מחקר שהיא ניסוי קליני יש לסכם בהתאם להנחיות במסמך זה  אך את גוף העבודה יש להתאים  לפרוטוקול המחקר שהוגש 

    CONSORT.כהצעת מחקר ולהוראות המפורטות של הצהרת

 

http://guides.lib.monash.edu/c.php?g=219786&p=1453285
http://lgdata.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/docs/380/349125/All_examples_Vancouver_with_contents_list.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?depth=2
https://libraries.tau.ac.il/refworks-new-welcome
http://medlib.tau.ac.il/CitingGuides.asp


 (7מתוך  6)עמ' נספח ד' 

 אנליזה(-על )מטה-תיזה מסוג סקירת ספרות שיטתית וניתוח: 4-ה

 בעבודת גמר יש להוסיף את הפרקים של תוצאות ודיון תוך התייחסות מיוחדת לסעיפים הבאים:

 תוצאות:

 יש לפרט את מספר המחקרים שעברו סינון, המחקרים שעברו הערכה בדבר הכללה, ואלו שנכללו בסקירה,  -בחירת המחקרים

 ון הסיבות להוצאת מחקרים בכל אחד מהשלבים. רצוי להשתמש בתרשים זרימה.תוך צי

 גודל מדגם,  -מאפייני המחקרים( פרט/י את המידע שהוצא מכל אחד מהחקריםPICOS תוך ציטוט המאמרים )משך המעקב ,

 הרלוונטיים. 

 כפי שצוין לעיל. -הטיות במחקרים המקוריים 

  אות עיקריות מכל מחקר, עדיף בצורה הצגת תוצ –תוצאות המחקרים המקורייםForest-plot  

 אנליזה, כולל מדד הקשר, רווח בר סמך, מדדים לבדיקת הומוגניות, עיבודים נוספים -הצג תוצאות המטה -עיבוד נתונים

 שבוצעו כמו ניתוח רגישות או של תת קבוצות. 

 למשל הטיית פרסום. -הטיות שעלולות לנבוע מחיבור התוצאות 

 גבלות המחקרים המקוריים, ומגבלות ברמת סקירת הספרות.דיון:  במ

 

 בנושא מחקר איכותניתיזה : 5-ה

 בעבודת גמר יש לכתוב את פרקי השיטה,  התוצאות והדיון תוך התייחסות מיוחדת לסעיפים הבאים:

 :1שיטה

o .תאר/י הליך גיוס המשתתפים, כולל אתגרים ופתרונות 

o הסכימו להשתתף במחקר, וכן את מקרי הנשירה והסיבות לנשירה.תאר/י את מספרם הכולל של המשתתפים ש 

o דמוגרפיים וכן מאפיינים נוספים במידה ורלוונטיים(. -תאר/י את מאפייני המדגם )מאפיינים סוציו 

o  כלי/ם לאיסוף נתונים: האם נערך פיילוט לפני השימוש בכלי?, כמה נדגמים נכללו בשלב הפיילוט?, האם בוצעו שינויים

 , מהם ומדוע בוצעו?בכלי?

o .יש לתאר את הנושאים העיקריים שנכללו במדריך הראיון / קבוצות המיקוד. את הכלי המלא יש לכלול בנספח 

o .פרט/י מתי נאספו הנתונים 

o  תאר/י את מקום ומשך הראיונות ו/או קבוצות המיקוד ו/או התצפיות שבוצעו בשדה, כולל התייחסות לאופנים בהם השפיעו

 על הנתונים. גורמים אלה 

o :כלי/ם לניתוח נתונים 

o ?האם התמות זוהו מראש, או הופקו מן הנתונים 

o ?כמה אנשים ניתחו את הנתונים בשלבי הניתוח השונים 

o ?תאר/י האם וכיצד נעשה שימוש בטכניקת רווית המידע 

o ?האם המשתתפים סיפקו את חוות דעתם על הממצאים 

o   ?האם כל משתתף זוהה באמצעות מספר משתתף?האם הובאו ציטוטים כדי להמחיש את התמות 

o קבוצות בקרב משתתפי המחקר?-האם הממצאים שעלו היו עקביים? האם אותרה טיפולוגיה / תתי 

 :תוצאות

o ?מה היו ממצאי המחקר 

 דיון:

o .סכם/מי את ממצאי המחקר העיקריים 

o .דון/ני בממצאים תוך התייחסות לספרות בנושא 

o חסות לבריאות הציבור.דון/ני בהשלכות המחקר תוך התיי 

o .תאר/י את חזקותיו ומגבלותיו של המחקר, כולל הטיות אפשריות 

o .הצע/י כיוונים אופציונליים למחקרים עתידיים בתחום 

 

 בצורת מאמר מדעי תיזה: 6-ה

בביה"ס לבריאות  MPH / MSc  /MOccH מוסמך במסגרת תואר מאמר מדעי יוכר כפורמט קביל לצורך הגשת עבודת גמר 

 בכל תחומי העבודה.  ויבור. יחד עם זאת, תוטלנה מגבלות, שתפקידן להבטיח תרומה מספקת של הסטודנט ובקיאותהצ

                                            
 ע המופיע בהצעת המחקר ולא במקום.שימו לב: סעיפים אלה הם בנוסף למיד 1 
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 המגבלות תהיינה כדלקמן: 

 .המאמר עונה לשאלת המחקר העיקרית, כפי שהוגדרה בהצעת המחקר שאושרה 

  המאמר יהיה מאמר מקורי(Original Research / Research Article) א, באנגלית, שהתקבל לפרסום בהיקף מל

 עם אימפקט פקטור.  (עת מדעי עם שיפוט עמיתים-קרי כתב)בעיתונות מבוקרת 

  הסטודנט הנו המחבר הראשון בעבודה( לאEqual contribution.) 

 

 לאחר קבלת המאמר לפרסום יוגשו ליו"ר ועדת עבודות גמר בביה"ס לבריאות הציבור המסמכים הבאים:

הסכמתו  )א( את המנחה בחתימתובו יאשר  -  ([I) 7-עבודת גמר בצורת מאמר מדעי ]נספח הטופס מנחה להגשת  (1)

כי תרומת הסטודנט לפרסום הייתה משמעותית, בפרט בתחומים הבאים:  )ב(-להגשת עבודת הגמר במתכונת מאמר ו

התיקונים הנדרשים  תכנון המחקר, איסוף הנתונים ו/או עיבודם, ניתוחם ופירושם; כתיבת טיוטת המאמר וביצוע

  לקראת קבלת המאמר לפרסום.

הסטודנט יחתום על טופס בו  -  ([II) 7-הצהרת סטודנט/ית על הגשת עבודת גמר בצורת מאמר מדעי ]נספח ה  (2)

 המפרט את תפקידו בפרסום ובעבודה. 

 .אחרון( IF, ופרטים לגבי כתב העת )שיפוט עמיתים, מסמך המעיד כי המאמר התקבל לפרסום (3)

 Wordבגרסת  יש להגיש זאת הן. שהתקבל לכתב העת )כולל טבלאות, איורים, מקורות ונספחים(כפי ר המלא בנוסח הסופי המאמ (4)

 .PDFבגרסת הן ו

 טיוטת המאמר הראשונה שהכין הסטודנט. (5)

 עמודים לפחות(. 2-3נספח ובו עיבוי פרק השיטות של המאמר )בהיקף של  (6)

 ודי פרק התוצאות, בו יכללו עיבודים שלא נכללו במאמר.ניתן )לא חובה( להוסיף גם נספח ובו עיב (7)

 

ועדת עבודות גמר תוודא שהמאמר עונה לשאלת המחקר העיקרית, כפי שהוגדרה בהצעת המחקר שאושרה, וללא סטיות מהותיות של 

ה בפורמט מאמר שכל התנאים והמגבלות שהוטלו על הגשת תז הוועדה שיטות המחקר בהשוואה לאלה שפורטו בהצעה. בנוסף, תבחן

 מתקיימים. במידה שתשקול בחיוב, תאשר הבקשה לסטודנט ולמנחה.

 שמורה לוועדה לעבודות גמר הזכות לבקש מהסטודנט תיקונים, שינויים ועיבודים נוספים בטרם מתן ציון.  -למען הסר ספק 

דה את חלקו של הסטודנט בפרסום ושליטתו בעת ההגנה על התזה )בחינה בע"פ( על הוועדה להנחות את הסוקרים שמינתה לבחון בקפי

בכל תחומי העבודה: הרקע התיאורטי, שיטות המחקר ובחירת השיטות הסטטיסטיות, הצגה מפורטת של תוצאות המחקר )גם מעבר למה 

דמות שנכלל במאמר( ודיון ביקורתי ביתרונות המחקר ובחסרונותיו, בהטיות ובמגבלות, ובמשמעות הממצאים בהתייחס לעבודות קו

 שפורסמו בתחום. סולם ההערכה ומשקל עבודת הגמר בתואר יהיו ללא שינוי. 



 (7מתוך  6)עמ' נספח ד' 

 (I) 7 -נספח ה

 

 תאריך: _____________

 לכבוד

 יו"ר ועדת עבודות גמר תואר שני

 ביה"ס לבריאות הציבור

 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 אביב-אוניברסיטת תל

 

 שלום רב,

 בצורת מאמר מדעיאישור המנחה להגשת עבודת גמר הנדון: 

 הנני מאשר/ת הגשת עבודת הגמר במתכונת מאמר מדעי של התלמיד/ה

         

 מספר ת.ז.                     אשם מל      

 

 תרומת התלמיד/ה לפרסום הייתה משמעותית וכללה את )נא לסמן את כל האפשרויות המתאימות(:

  תכנון המחקר 

  איסוף הנתונים 

  םעיבוד הנתוני 

  ניתוח ופירוש הנתונים 

  כתיבת טיוטת המאמר 

  נדרשים לקראת קבלת המאמר לפרסום.ביצוע התיקונים ה 

 

 _______________________המאמר התקבל בכתב עת _____________________________________

  בלבד( Web of Scienceשל הכתב העת בשנה האחרונה ע"פ האתר   IF -____________ )יש לציין את ה IFבעל 

 

 בברכה,

             

 תאריך                   חתימת המנחה                     שם המנחה      

 



 (7מתוך  6)עמ' נספח ד' 

 (II) 7 -נספח ה

 

 תאריך: _____________

 לכבוד

 יו"ר ועדת עבודות גמר תואר שני

 ביה"ס לבריאות הציבור

 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 אביב-אוניברסיטת תל

 

 ום רב,של

 הצהרת סטודנט/ית על בקשה להגשת עבודת גמר בצורת מאמר מדעיהנדון: 

 : )פרט בקצרה( משמעותית לכתיבת המאמר בתחומים הבאים כי תרמתי הריני מצהיר/ה 

   תכנון המחקר 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  איסוף הנתונים 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  יםעיבוד הנתונ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  ניתוח ופירוש הנתונים 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   כתיבת טיוטת

המאמר 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  .ביצוע התיקונים הנדרשים לקראת קבלת המאמר לפרסום 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 בברכה,

            ___________________________________ 

שם מלא       מספר ת.ז.                                               תואר ומסלול לימודים                       


