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מרכיב

הנחיות טכניות

נייר

לבן ,גודל A4

פונט

גודל פונט  ,12סוג הכתב באנגלית " "Times New Romanובעברית ""David

רווח

כפול (או לפחות  18נקודות)

מספור

גוף העבודה בספרות רגילות .התקציר בספרות רומיות.

איורים/טבלאות

כל הטבלאות והאיורים יישאו כותרות וימוספרו באופן יחידני.

דפי שער

בהתאם לדוגמאות ( 1-4בנספח)

תוכן העניינים

יפורט עד לדרגה שנייה :פרקים וסעיפים ובמידת הצורך תת-סעיפים.
בנוסף ובנפרד ,על פי הצורך ,רשימת טבלאות ואיורים ורשימת נספחים.

תקציר העבודה

העבודה תכלול תקצירים בעברית ובאנגלית הכתובים באותה המתכונת.
אורך התקצירים לא יעלה על  3עמודים.

מקורות ספרותיים

רשימת המקורות הספרותיים תופיע על פי כללי האקדמיה למדעי הרוח והחברה:
ספרים – שם המחבר (שם פרטי תחילה) ,שם הספר מודגש בקו תחתון בעברית או
בגופן נוטה בלועזית ,מקום ההוצאה ,שם ההוצאה ,שנה ,פרק  ,העמוד המצוטט.
מאמרים – שם המחבר (שם פרטי תחילה)* ,שם המאמר (במרכאות) ,שם העיתון
(מודגש בקו תחתון) ,מספר הכרך ,העמודים.
בחיבורים בלועזית -שם המשפחה תחילה.

סדר הצגת העבודה

הגשת עותק לפרסום

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

עמוד שער בעברית לפי דוגמה מס' ( 1בנספח)
עמוד חתימות בעברית לפי דוגמה מס' ( 2בנספח)
תקציר עבודה בעברית
תוכן עניינים בעברית
גוף העבודה
ביבליוגרפיה
נספחים
תוכן עניינים באנגלית
תקציר עבודה באנגלית
עמוד חתימות באנגלית לפי דוגמה מס' ( 3בנספח)
עמוד כריכה באנגלית לפי דוגמה מס' ( 4בנספח)
תזת-מאמר  -יש להגיש את עבודת הגמר בפורמט של עבודת גמר רגילה
המוגשת לשיפוט כמפורט בטבלה זו ,ולציין בעמוד התודות כי העבודה פורסמה
כמאמר ולציין את מראה המקום המדויק.

עותק דיגיטלי בפורמט  Pdfחתום בידי הסטודנט והמנחה/ים יוגש למזכירות
המחלקה יחד עם טופס הפקדת ופרסום עבודה גמר בספריית ארן
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דוגמאות לדפי שער ודפי חתימות
דף שער חיצוני בעברית
נספח 1

אוניברסיטת בן -גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה ל <שם המחלקה>

<שם העבודה>

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

מאת< :שם הסטודנט/ית>
בהנחיית< :דרגה ושם>

<חודש ושנה עבריים>

<חודש ושנה לועזיים>
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דף חתימות (פנימי) בעברית
נספח 2

אוניברסיטת בן -גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה ל <שם המחלקה>

<שם העבודה>

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

מאת< :שם הסטודנט/ית>
בהנחיית< :דרגה ושם>

חתימת הסטודנט/ית_________________ :
חתימת המנחה_____________________ :
חתימת יו"ר המ"א המחלקתי___________:

>חודש ,שנה<

תאריך___________:
תאריך___________:
תאריך___________:
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דף חתימות (פנימי) באנגלית
3 נספח

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: ________________
Signature of supervisor: ________________
Signature of chairperson of the M.A. committee: _______________

<MONTH, YEAR>

Date: _________
Date: _________
Date: _________
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דף שער חיצוני באנגלית
4 נספח

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>

