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4Aלבן, גודל  נייר 

"David" ובעברית "Times New Romanבאנגלית "  כתב , סוג ה12  פונטגודל פונט 

נקודות(  18)או לפחות  כפול וח רו

רומיות. . התקציר בספרות בספרות רגילות גוף העבודהמספור 

כל הטבלאות והאיורים יישאו כותרות וימוספרו באופן יחידני. איורים/טבלאות 

)בנספח(  1-4בהתאם לדוגמאות  דפי שער  

 סעיפים.  -יפורט עד לדרגה שנייה: פרקים וסעיפים ובמידת הצורך תתתוכן העניינים 

נספחים. טבלאות ואיורים ורשימת  בנוסף ובנפרד, על פי הצורך, רשימת

מתכונת.הכתובים באותה ה בעברית ובאנגלית יםהעבודה תכלול תקציר תקציר העבודה 

 עמודים.  3לא יעלה על   יםאורך התקציר

רשימת המקורות הספרותיים תופיע על פי כללי האקדמיה למדעי הרוח והחברה:  ספרותיים   מקורות 

בעברית או  תחתון מודגש בקו  שם הספרשם המחבר )שם פרטי תחילה(,  – ספרים

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

שם העיתון   רכאות(,)שם פרטי תחילה(* ,שם המאמר )במ שם המחבר – מאמרים

   (, מספר הכרך, העמודים.תחתון )מודגש בקו

 שם המשפחה תחילה.  - חיבורים בלועזיתב

 ( 1  נספח) בעברית  עמוד שער .א העבודה סדר הצגת 

( 2 נספח) חתימותשער פנימי בעברית עם   עמוד .ב

 תקציר עבודה בעברית   .ג

 עניינים בעברית  תוכן  .ד

 העבודה גוף  .ה

 ביבליוגרפיה  .ו

 נספחים .ז

 תוכן עניינים באנגלית  .ח

 תקציר עבודה באנגלית  .ט

( 3 נספח)עם חתימות באנגלית שער פנימי עמוד  .י

( 4 נספחבאנגלית )חיצוני   שערעמוד  .יא



 
 
 
 

 דוגמאות לדפי שער ודפי חתימות 

 

 בעברית    ר חיצונישעדף 

 1נספח 

 

 גוריון בנגב  -אוניברסיטת בן 

 הרוח והחברה הפקולטה למדעי 

 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< 

 >חודש ושנה לועזיים<       >חודש ושנה עבריים< 



  

 

 בעברית )פנימי( דף חתימות 

 2נספח 

 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< 

 תאריך:___________      חתימת הסטודנט/ית: _________________ 

 תאריך:___________      חתימת המנחה: _____________________ 

 תאריך:___________      ____ _חתימת יו"ר המ"א המחלקתי:______

   >חודש, שנה<



 פנימי( באנגלית )חתימות  דף

 3נספח 
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