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 לכתיבת עבודת גמרהנחיות 

 

 בודת הגמר צריכה לכלול את המרכיבים הבאים )חלקם או כולם(:ע

, שאלות/השערות המחקר ו/או הסוגיות התיאורטיות המרכזיות הגדרת הבעיה, הצגת הנושא –מבוא  .1

  בהן עוסק המחקר.

 עיגון ההצעה בספרות המחקרית הרלוונטית.ו/או  הספרות המחקרית העוסקת בנושא סקירה מקיפה של .2

, להעריך את מידת יש לערוך השוואה ביקורתית בין עבודה זו לבין עבודות דומות הידועות בספרות .3

להתייחס למשותף ולשונה  הרלוונטיות והערך היחסי של עבודות קודמות שהסטודנטים מצטטים ו/או

 לעבודות דומות. בין עבודה זו

 או הצגת הטענה המרכזית של העבודה.  הגדרת מטרות העבודה .4

, יש לפרט את צורת איסוף הנתונים בעלת אופי מחקרי אמפירי )ניסויי, כמותני או איכותני(אם העבודה  .5

 שנבחרה. בכל מקרה יש לפרט את האלטרנטיבות ולנמק את הבחירה שנעשתה.

ולהעריך נכונה  /ןלהתייחס לתוצאות עבודתם /ותסטודנטיםעל הבמחקר כמותני ובמחקר ניסויי  .6

( trustworthiness; במחקר איכותני על הסטודנטים/ות להתייחס לאמינות )מהימנות וטעויות אפשריות

 .של המחקר שלהם ולהיות רפלקסיביים לגבי מקומם/ן כחוקרים/ות

רטית, היישומית או אחרת. ו התיאוולתרומת /ןלהתייחס למסקנות המחקר שלהם /ותעל הסטודנטים .7

להשוות את ממצאי  /ותלדייק בהסקת מסקנות ובהנמקתן. במחקר אמפירי על הסטודנטים /ןעליהם

 .עם הבסיס התיאורטי הרלוונטי /ןמחקרם

 מפתח מקורות  .8

 המקובלים:                                         הציטוט כללי ע"פ ייעשה המקורות ציטוט .9

http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx  

 

 עבודת גמר הגשתהוראות טכניות ל

  4Aלבן, גודל   -  נייר

 צדדית-דוכפול,  , רווח12גודל " David" ובעברית "Times New Romanפונט באנגלית " -  הדפסה

 ס"מ בכל אחד משלושת הצדדים הנותרים 1.5ס"מ לכריכה ולפחות  4של  -  ולייםש

 מספור הדפים ייעשה בספרות רגילות בגוף העבודה. התקציר ימוספר בספרות רומיות. -  מספור

 כותרות וימוספרו באופן יחידני. וכל הטבלאות והאיורים יישא - איורים/טבלאות

 (                                                       בהמשך) 2-ו 1בהתאם לדוגמאות  מס' לבן/תכלת בשני הצדדים  וןקרטנייר מדפי כריכה  - דף הכריכה

 (              המשך)ב 4-ו 3ת מס' בהתאם לדוגמאו דפי חתימות )פנימיים( בעברית ובאנגלית -  דף הכותרת

 סעיפים. בנוסף ובנפרד, על פי     -עיפים ובמידת הצורך תתיפורט עד לדרגה שנייה: פרקים וס - תוכן העניינים
 הצורך, רשימת טבלאות ואיורים ורשימת נספחים.

 , שניהם כתובים באותה מתכונת. בעברית ובאנגליתהעבודה תכלול תקציר  - תקציר העבודה

 עמודים. 3אורך התקציר לא יעלה על  
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 י כללי האקדמיה למדעי הרוח והחברה: רשימת המקורות הספרותיים תופיע על פ -   מקורות

 מודגש בקו בעברית או מלוכסן  שם הספרשם המחבר )שם פרטי תחילה(,  – ספרים  א.           ספרותיים

 ההוצאה, שם ההוצאה, שנה, פרק , העמוד המצוטט. בלועזית, מקום     

           (,         תשם המחבר )שם פרטי תחילה(* ,שם המאמר )במירכאו – מאמרים .ב

 שם העיתון )מודגש בקו(, מספר הכרך, העמודים.                                  

 * בחיבורים בלועזית, שם המשפחה תחילה.     

 (המשך)ב 1כה בעברית לפי דוגמה מס' א.   דף כרי - סדר הצגת העבודה

 (המשך)ב 3ות בעברית לפי דוגמה מס' דף חתימ .ב

 תקציר עבודה בעברית  .ג

 כן העניינים בעברית תו .ד

 גוף העבודה .ה

 ביבליוגרפיה .ו

 נספחים .ז

 תוכן עניינים באנגלית .ח

 תקציר עבודה באנגלית .ט

 (המשך)ב 2דוגמה מס'  ת באנגלית לפידף חתימו .י

 (בהמשך) 4דף כריכה באנגלית לפי דוגמה מס'  .יא

 י' הכתובים עברית יכרכו בצידה הימני של העבודה -סעיפים א' -         אופן הכריכה

 יא' הכתובים באנגלית יכרכו בצידה השמאלי של העבודה -סעיפים ט' -                               

  בכריכה ספירליתצדדית ולכרוך -הדפסה דואת העבודה המוגשת לשיפוט יש להדפיס  -      

  בהדבקה חמהולכרוך צדדית -הדפסה דואת העותקים הסופיים של עבודת הגמר יש להדפיס  -      

 שניים לפחות או כמספר השופטים  -  תקיםעו

 צדדי-דומודפסים ( עמודים 80)דפים  40עד  - עבודהההיקף 

 

 
 עותקים סופיים של עבודת הגמר

מודפסים עותקים סופיים של עבודת הגמר,  2 למזכירות המחלקה יגישו מדעי החברהסטודנטים/ות במחלקות 

כרוכים בהדבקה חמה )לא ספירלית( וחתומים + טופס הפקדת עבודת גמר. במקביל לעותקים הסופיים, צדדי, -דו

( וטופס הפקדת עבודת גמר PDFאל המחלקה עותק דיגיטלי של העבודה )בפורמט  במיילהסטודנטים/ות ישלחו 

 )סרוק(.

צדדי, -בודת הגמר, מודפס דוסופי של ע 1למזכירות המחלקה עותק  יגישו מדעי הרוחסטודנטים/ות במחלקות 

כרוך בהדבקה חמה )לא ספירלית( וחתום + טופס הפקדת עבודת גמר. במקביל לעותק הסופי, הסטודנטים/ות 

 ( וטופס הפקדת עבודת גמר )סרוק(.PDFאל המחלקה עותק דיגיטלי של העבודה )בפורמט  במיילישלחו 

 

 ירות הפקולטה באופן הבא:עותקי עבודות הגמר מופצים לספריות הבאות על ידי מזכ

 עותק סופי + עותק דיגיטלי + טופס הפקדת עבודת גמר  1       אוניברסיטת בן גוריון  -ספריית ארן -

 עותק דיגיטלי  1                     ירושלים       -הספרייה הלאומית -

 עותק סופי 1       מכון סאלד )עבודות במדעי החברה בלבד(  -
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 י שער ודפי חתימותלדפדוגמאות 

 

  בעברית)שער חיצוני( כריכה דף 

 

 

 

 גוריון בנגב -אוניברסיטת בן

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 המחלקה ל >שם המחלקה<
 

 

 

 >שם העבודה<

 

 

 

 (M.Aחיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך למדעי הרוח והחברה" )

 

 מאת: >שם הסטודנט/ית<    

 בהנחיית: >דרגה ושם<                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 <לועזיים>חודש ושנה                               <ושנה עבריים>חודש  
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 דף כריכה )שער חיצוני( באנגלית

 

 

 

BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV 

THE FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT OF <NAME OF DEPARTMENT> 

 

 

(NAME OF THESIS) 

 

 

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE 

MASTER OF ARTS DEGREE (M.A) 

 

 

<NAME OF STUDENT> 

UNDER THE SUPERVISION OF: <RANK, NAME> 

 

 

 

<MONTH YEAR> 
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 בריתדף חתימות )פנימי( בע

 

 

 

 גוריון בנגב -אוניברסיטת בן

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 המחלקה ל >שם המחלקה<
 

 

 

 

 

 >שם העבודה<

 

 

 

 (M.Aחיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך למדעי הרוח והחברה" )

 

 

 </יתמאת: >שם הסטודנט        

 <בהנחיית: >דרגה ושם                                                            

 

 

 

 תאריך:___________                         חתימת הסטודנט/ית: _________________

 תאריך:___________                             חתימת המנחה: _______________________

 תאריך:___________                              חתימת יו"ר המ"א המחלקתי: __________________

 

 
 

  >שנה, חודש<
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 באנגלית )פנימי( דף חתימות

 

 

BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV 

THE FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT OF <NAME OF DEPARTMENT> 

 

 

<NAME OF THESIS> 

 

 

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE 

MASTER OF ARTS DEGREE (M.A.) 

 

    <NAME OF STUDENT> 

UNDER THE SUPERVISION OF <RANK, NAME> 

 

Signature of student: ________________     Date: _________ 

Signature of supervisor: ________________     Date: _________ 

Signature of chairperson of the M.A. committee: _______________  Date: _________ 

  

 

<MONTH, YEAR> 

 


