
  הוראות לגבי העריכה וההגשה של חיבור עבודת המחקר

  

) והמינוח המקובלים בספרות המקצוע ובסגנון הראוי 10כם המחקר בחבור מדעי לפי נוהגי המבנה (ראה סעיף ויס עם סיומו,       .1
  לפרסום הן בחלק בשפה העברית והן בשפה האנגלית.

 רשאית הועדה לאשר כתיבת החבור בשפה האנגלית או בשפה אחרת.החבור יכתב בשפה העברית. במקרים מיוחדים        .2
העתקים (שלא יוחזרו)  מאושרים ע"י המנחה/ים, כרוכים בספירלה (כריכה זמנית),  3-החבור יוגש למזכירות ביה"ס קרייטמן ב       .3

נך נדרש/ת להגיש עותק של העבודה לבן עם שוליים מכל הצדדים ועם רווח אחד וחצי בין השורות. בנוסף ה 4Aמודפסים על נייר 
 ).CDעל גבי תקליטור (

מהיקף העבודה המלאה. בסוף התקציר יצורפו מילות  5%-החיבור יכלול תקצירים בעברית ובאנגלית. היקף התקציר יהיה כ       .4
 מפתח בעברית ובאנגלית.

 העברית והחלק בשפה האנגלית. נוסח דף הכריכה יהיה בצבע כחול לפי הדוגמא המצ"ב לגבי החלק בשפה       .5
נוסח השער הפנימי (יבוא לאחר דף הכריכה) לפי הדוגמא המצ"ב יהיה זהה הן בחלק בשפה העברית והן בחלק בשפה        .6

 האנגלית.
 בדף הפנימי השני יצויין בהדרכת מי ובאיזו מחלקה ופקולטה נעשתה העבודה.לפי הדוגמא המצ"ב.       .7
 השלישי ייועד להבעת תודה.הדף הפנימי        .8
 הדף הפנימי הרביעי ייועד להקדשה לפי רצון הסטודנט.       .9

 לאחר השער הפנימי יבואו: תוכן הענינים, תקציר וגוף העבודה הכולל:  .10
א.  מבוא, הכולל הסבר מפורט על מטרת המחקר, תיאור הידוע בנושא הקשר שבין עבודת   המחקר ועבודות של אחרים 

 באותו נושא.
  ב.   תאור המחקר ותוצאותיו.לרוב, רצוי לתאר את השיטות שנוצלו והתוצאות בפרקים נפרדים.

  בשטח המחקר. דיון במחקר והסקת מסקנות כולל  השוואה למסקנות קודמות        ג.
  בבליוגרפיה.        ד.

 למשוואה וטבלאות בגוף העבודה ינתן מספור רץ.  .11
  נהוג לכלול בתחילת החבור, לאחר תוכן הענינים רשימה של איורים ורשימה של טבלאות.

  וביבליוגרפיה. נספחים, תקצירים, גרפים,  מילות מפתח : לא כולל – עמודים 100היקף החיבורלא יעלה היקף העבודה על   .12

עותקים כרוכים, חתומים ע"י המנחה/ים  5-לאחר אישור העבודה ע"י השופטים ובהתאם להודעת מזכירות ביה"ס יוגש החיבור ב  .13
 ומאושרים ע"י דיקן ביה"ס. עותקים ישלחו לספריה, למחלקה ומזכירות ביה"ס.

באתר לפי ההנחיות ש –ניתן להגיש עבודת הדוקטורט כאסופתמאמרים  .14
http://cmsprod.bgu.ac.il/Units/kreitman_school/info_research/articals.htm  

  
  
  

     

 


