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מטרת סמינר זה

חלקם לא  )לתת הכוונה לעקרונות וכללים 
:בנושאים( כתובים

כתיבת תזות ועבודות גמר

העברת מצגות

השתתפות בסמינרים מחלקתיים

יושר ואתיקה מקצועית



כתיבה והצגה נכונים

-ההם חלק מההכשרה 

אקדמית

מדעית

הנדסית

ייזום עסקי







ארבעה מסמכים

הסבר כללי לגבי כתיבת תזה ועבודת סמינר מסכם1.

כללים טכניים לגבי ציטוט עבודות ורשימת מקורות2.

קודםלציטוט ושימוש בידע אתיים בקשר כללים 3.

עבודההצהרה על מקוריות טופס 4.







(יש להיעזר ישירות בשנתון המתעדכן מדי שנה)מתוך השנתון 







גם בעבודת סמינר מסכם

יש להקפיד על אותם  

כללים מדעיים וטכניים  

למרות שחסרים חלקים  )

(ניסויים



תחביר

.כתיבה נכונה בעברית כולל פסיקים ונקודות

.יש להיעזר בעריכה מקצועית במידת הצורך

ניתן לכתוב באנגלית

!כאן נדרשת עריכה מקצועית



כללי אזכור מקורות ספרותיים בגוף העבודה



(ביבליוגרפיה)כללי כתיבת מקורות ספרותיים רשימת המקורות 

במקצתלהיעזרניתן.מדעיתבעיתונותמאמריםעללהסתמךישמדעיותבעבודות

.אותולצטטואיןספרותימקורנחשבלאההרצאותחומר.אינטרנטבאתרי







מצגות
תזהבמסלולמחקרתלמידישלמטלה•
מצגתלהציגניתןגמרעבודתבמסלולגם•



עברית



ENGLISH



נדרשותתכונות

קצר

קולע

משכנע

דקות40–מצגת סמינר 

דקות20–מצגת בחינה 



עיקר

ולא

טפל



יודעיםשכולםכללייםדבריםעללספרלא•

בקורסיםשנלמדובסיסייםענייניםעללחזורלא•



הנושא
הסטודנטשם 
והשתייכותםהמנחים 



חלקי המצגת
 קצרים–מבוא ורקע כללי

 המחקרמטרות

 יותר מהות, פחות פרוט טכני–עבודה שיטות

כולל ניתוח והשלכות, תוצאות

ופערי ידע הדורשים המשך מחקר, מסקנות



Highlights
•.
•.
•.

ולא סיפורי אגדות
A hybridoma is created by fusing two cells, a secreting cell from the immune system and a long-
lived cancerous immune cell, within a single membrane. The resulting hybrid cell can be cloned, 

producing many identical offspring. Each of these daughter clones will secrete, over a long 
period of time, the immune cell product. A B-cell hybridoma secretes a single specific antibody. 



על בהירכהה

בהיר על כהה

בהיר על בהיר

כהה על כהה

או

ולא

או



הגודל
כן קובע

אם אתם רואים את הכתוב  . 6/6אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה . 6/6אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה 

אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד  . 6/6אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה . 6/6כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה 

אם . 6/6אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה . 6/6אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה . 6/6קרוב ויש לכם ראייה 

אם אתם רואים את הכתוב כנראה  . 6/6אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה . 6/6אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה 

אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש  . 6/6אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה . 6/6שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה 

אם אתם . 6/6אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה . 6/6אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה . 6/6לכם ראייה 

אם אתם רואים את הכתוב כנראה  . 6/6אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה . 6/6רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה 

אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש  . 6/6אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה . 6/6שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה 

.6/6אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה . 6/6אם אתם רואים את הכתוב כנראה שאתם יושבים מאוד קרוב ויש לכם ראייה . 6/6לכם ראייה 
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לא להכניס יותר מדי פרטים לעמוד

Constituent Effluent Quality % Removal

BOD
TSS
NH4

Turbidity
Total Coliforms
Fecal Coliform

< 5 mg/L
< 10 mg/L
< 3 mg/L
< 0.1 NTU

< 200 cfu/100 ml
> 20 cfu/100 ml

> 99%
> 97%
> 97%
> 99%
> 6 log
> 6 log
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העברת החומר לקהל
להביט ולדבר לכוון הקהל

רצוי מבט ידידותי ואפילו חיוך קל

 מותר לנשום–רגוע להיות

אני יודע את החומר  : לחשוב חיובי

הכי טוב ואני מרצה מצוין



להקפיד על הזמן 
הקצוב

"  ריצה"ולא )דיבור מתוןלתכנן 
(הכולבכדי להספיק להגיד 

בשעוןלהתאמן להשתמש 

להשאיר זמן לשאלות ודיון



איך נצליח
היכולת להעביר  )טכניקה

(הקצובאת המסר בזמן 

בחומרהבנה ושליטה
 (איכות המצגת)פירוטכניקה



השתתפות בסמינרים 

המחלקתיים

דרישת חובה של תכנית הלימודים

 לדוקטורנטים50%)אין פה משטר כפייה  ,

(למסטרנטים80%

תועלת בהרחבת הידע שלא ניתן בהרצאות  ,

ואפשרויות תעסוקה, מרצים, בהכרת נושאים

 וכן לא לצאת לפני ( לא לאחר)יש להגיע בזמן

זה מפריע למרצה ולקהל–תום הסמינר 



אתיקה, יושר, מוסר
ישנם כללים לא כתובים הנוגעים לחינוך בסיסי

 אוניברסיטאות המחקר צריכות להוביל בעניין

זה

 אלו צריכות להיות תכונות בסיסית של חוקרים

ומתמחים לתארים גבוהים 

מדעית גם אם לא אותרה  /הונאה אקדמית

מהווה פגם המעיד על בעליו     –וטופלה 



!בהצלחה


