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הפורום לתזות

 הפורום להשכלה נגישהיוזמה של

 ספרנים ויועצים משפטייםפרוייקט שיתופי של

מהאוניברסיטאות והמכללות



הפורום לתזותמטרות 

 מדיניות אחידה באוניברסיטאות בארץ  לגבש
פיזיות ודיגיטליותהפקדת תזות בנושא 

 על  שיהיה מקובל טופס הפקדה אחיד ליצור
כל המוסדות  

 סריקה  /לגבי השאלההאמברגולבחון את נושא
הוראת אמברגו  עם כולל תזות )תזות ישנות של 

(לצמתות

 מאגר תזות  לבחון את הצורך בהקמת
(Open Access)דיגיטליות ארצי



תזות בגישה פתוחה בעולםמאגרי

OATD

EThOS

EBSCO Open Dissertation



Open Access Theses and 
Dissertations (OATD)

https://oatd.org/


EThOS: e-theses online service

https://ethos.bl.uk/


EBSCO Open Dissertations

https://www.ebsco.com/products/research-databases/ebsco-open-dissertations


ULI: Israel Union List

http://merhav.nli.org.il/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8,AND&pfilter=pfilter,exact,dissertations,AND&tab=default_tab&search_scope=ULI&sortby=rank&vid=ULI&mfacet=tlevel,include,online_resources,1&lang=iw_IL&mode=advanced&offset=0&fromRedirectFilter=true


ULI-חיפוש תזות ב

 חיפוש מתקדםלבצע

 עבודות מחקרבסוג חומר לבחור

 מרשימת התוצאותלגישה מקוונת לצמצם

מכיוון שיש גישה רק למי שייך לאותו מוסד

ס"באמצעות השביש צורך לבקש 



הקמת מאגר תזות דיגיטליות ארצי

יתרונות למוסד

 על פי  החלוקה התקציבית את יכולת לנתח

מחקרתחומי 

 בישראלהעולם המחקרי לנתח יכולת



יתרונות לסטודנטים

  אחזור מידע בתוך כלל הטקסטים
אחדבמקום המחקריים 

 של כל המחקרים שנערכו מהירההנגשה

המחקרבתחומי 

 בעברנחקר לא שהתחום לוודא יכולת



החלטות הפורום

 ולא  )שטרם הוגשו תזות להתמקד בהפקדת
(  בעבודות שיש להן כבר עותק פיסי בספריות

 הדנים בחובת  במוסדות התקנוניםלבחון את

המחקרההפקדה של עבודת 

 או לאחר תקופת  )מיידית גישה לאפשר

לתזות דיגיטליות  ( קצרהאמברגו 



החלטות הפורום המשך

 תזות דיגיטליות לכל הפקדה טופס להפיץ

המוסדות להשכלה גבוהה

 בכל המוסדות  למדיניות הנגשה אחידה לדאוג

 בעלי העבודות  של האינטרסיםעל לשמור

והמוסדות אם יש כוונה לפרסם או אם מדובר  
אמברגובפטנטים על ידי תקופת 

 להיות אחראית  הלאומית מהספרייה לבקש

להקמת ולתחזוקת המאגר



החלטות הפורום המשך

 לעזרה  ( ג"מל)לפנות למועצה להשכלה גבוהה
תקציבית  

 בהתאם למחויבות  מאמרים דוקטורט לכלול

ל"למושל הכותב 

 להשלמה  הנכתבות במסלול לכלול עבודות
(של תואר שנישווה ערך לתזה )לדוקטורט



סיכום

שלב ראשון

 לכל הפקדה תזות דיגיטליות טופס לשלוח

ולקבל הסכמןהמוסדות 

שלב שני 

לפנות לספרייה הלאומית

 ה  "ור/ג"למללפנות


