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 הנחיות לכתיבת עבודת הגמר

ברווח של שורה וחצי בין  A4 או על נייר בגודל" (letter) על נייר "קוורטו עבודת הגמר תודפס (1

ניתן להדפיס את הביבליוגרפיה, ההערות ומראי . )ס"מ מכל צד 2-3)שוליים רחבים  השורות עם

הביבליוגרפיה תודפס באותו גודל אות כמו כל העבודה. ניתן להדפיס  .המקומות ברווח אחד בין השורות

ניתן להדפיס את העבודה משני צדי הדף ובלבד שתובטח קריאה נוחה  ר.ות קטנה יותאת ההערות בא

 .וברורה

. מומלץ )דפים המודפסים משני צדי הדף 75או (עמודים מודפסים  150היקף העבודה לא יעלה על  (2

 .עדת הבחינה במחלקההעבודה רק אחרי אישור ו לכרוך את

 .העבודה תכלול שערים בעברית ובאנגלית על גבי הכריכה מבריסטול (3

 .)אחרי השערים על גבי הכריכה יבואו שערים פנימיים זהים לחיצוניים (על פי הדוגמה להלן (4

עבודה זו נעשתה  :בעמוד שמעבר לשער הפנימי יבוא דף עם שם המנחה או המנחים בנוסח זה (5

מהמחלקה / פקולטה / בית הספר /  ______________________ בהדרכתו/ם של פרופ' / ד"ר

  .אילן-אוניברסיטת בר ________________________ של (יש לבחור במתאים)יחידה ל... 

 מעבר לשער הפנימי באנגלית יופיע דף עם שם המנחה באנגלית כך

This work was carried out under the supervision of Prof. / Dr. _______________ 

Faculty / Department / School / Interdisciplinary Unit of (choose the most 

appropriate)______________, Bar-Ilan University. 

 (.אם יש)לאחר מכן יופיע דף תוכן העניינים, המפרט את פרקי העבודה וכן נספחים  (6

 בעבודה חובה לכלול תקציר עברי, מבוא, סיכום ורשימה ביבליוגרפית, ותקציר באנגלית  (7

יש להקפיד על התקנה של העבודה בהתאם למקובל בתחום ועל הגהה. תשומת לב מיוחדת יש  (8

 למראי מקומות, לציטוטים, להערות ולרשימה הביבליוגרפית, שאותם יש לכתוב בצורה להקדיש

המקצועיים באותו תחום. בכל מקרה יש לציין את שמות המחברים, שם  המקובלת בפרסומים

, ושנת (מספר העמוד הראשון במאמר, שם הספר וכו' ,שם המאמר, שם כתב העת)הפרסום 

 .הפרסום

ההנחיות הן דרישות מינימום; בכל מקרה יש להקפיד על הדרישות הייחודיות המקובלות בתחום  (9

 .העבודה

במקום התקציר באנגלית, אם העבודה  או). עבודת הגמר תכלול תקצירים בעברית ובאנגלית  (10

כל אחד מהתקצירים יהיה  (.העבודה נכתבה נכתבה בשפה שאינה עברית או אנגלית, בשפה שבה

 .עמודים 3-5בהיקף של 

במקרים חריגה מנוהל זה מחייבת אישור מוקדם של בית הספר ללימודים מתקדמים, שיינתן רק   (11

ובהתחשב בהמלצות מנומקות של המנחה ושל הוועדה המחלקתית לפני הגשת עבודת  יוצאי דופן

 .הגמר לשיפוט

 !לא יינתן אישור על סיום לימודי התואר השני כל עוד לא הוגשה עבודת הגמר בהתאם להוראות
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 דוגמה לסדר עריכת העבודה

 לתואר שני לעבודת גמרשער 

http://graduate-school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/biu-graguate-school-info.pdf
http://graduate-school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/biu-graguate-school-info.pdf

