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 7.1.15 בפקולטה לרפואה השני לתואר הגמר עבודת להגשת והנחיות הוראות

 הנחיות לכתיבת עבודת גמר לתואר שני

 עמודים מודפסים  151היקף העבודה לא יעלה על 

 תודפס:  התיזה

 )פרט לכותרות באות גדולה יותר ומודגשת( 11בגודל   laAriבפונט  בעברית

 )פרט לכותרות באות גדולה יותר ומודגשת( 11גודל ב Times New Romanבפונט  באנגלית

 ס''מ בכל צד(.  1-3ברווח כפול בין השורות עם שוליים רחבים ) A4על נייר 

 הביבליוגרפיה, ההערות ומראי המקומות יודפסו ברווח אחד בין השורות. 

 הביבליוגרפיה תודפס באותו גודל אות כמו כל העבודה, ההערות באות קטנה יותר.

 )לרשום זאת בתוכן העניינים( החל מפרק המבוא מספר את הפרקים ותתי הפרקיםנא ל

 בעברית העבודה עריכת לסדר הנחיות 

 ואחריו:   עמוד שקף – מימין לשמאלכיתוב 

 העמ' מספור ללא   בדף חדש   בכריכה –עברי שער1.

 העמ' מספור לאלבדף חדש        פנימי– עברי שער2.

 העמ' מספור ללא דש בדף ח    ים/המנחה שם3.

 כיתוב בחלק העליון בצד העמוד.

 :זה בנוסח ים/המנחה שם עם חדש דף יבוא הפנימי לשער שמעבר בעמוד

 _______________ של ם/בהדרכתו נעשתה זו עבודה

 .אילן -בר אוניברסיטת של הפקולטה לרפואה בגליל   מן

 העמ' מספור ללא בדף חדש     )רשות) תודה הבעת4.

 העמ' מספור ללאבדף חדש       העניינים תוכן5.

 , (בלי מספור) החל מרשימת קיצורים -בתוכו להכניס את כל הפרקים הבאים

 .'וכו  , מטרת העבודה(מספור בספרות רגילות) )עם מספור עמ' באותיות עבריות(, מבוא תקציר

 את מספור תתי הפרקים. הענייניםלהציג בתוכן נא 

 העמ' מספור ללארשימת קיצורים )לפי סדר האותיות,  כל קיצור בשורה חדשה( בדף חדש .6

 א' ב' ג'... עבריות אותיותב-העמ' מספורבדף חדש     )עברית( תקציר.7

 רגילות בספרותהעמ'  תחילת מספור בדף חדש       מבוא 8

 למספר פרק ותתי פרקים

 רגילות בספרותהעמ' מספור  בדף חדש  המחקר והיפותזתמטרת העבודה .9
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 רגילות בספרותהעמ' מספור  בדף חדש   שיטות עבודה. 10

 למספר פרק ותתי פרקים

 רגילות בספרותהעמ' מספור  בדף חדש    תוצאות. 11

 למספר פרק ותתי פרקים

 רגילות בספרותהעמ' מספור בדף חדש        ומסקנות דיון.12

 למספר פרק ותתי פרקים

 רגילות בספרותהעמ' מספור  בדף חדש    ביבליוגרפית רשימה.13

  רגילות בספרותהעמ' מספור  בדף חדש    , (יש אם)  נספחים.14

 , I ,II ,IIIרומיות   בספרותהעמ' מספור     ) כיתוב משמאל לימין-)באנגלית -Abstract תקציר.15

 בראש העמוד בחלק העליון בדף חדש  כיתוב משמאל לימין   באנגלית המנחה שם16.

 העמ' מספור ללא  

 :כך באנגלית המנחה שם עם חדש דף יופיע באנגלית הפנימי לשער מעבר

This work was carried out under the supervision of _______________ 

Faculty of Medicine in the Galilee, Bar-Ilan University 

 העמ' מספור ללא חדש  בדף לימיןכיתוב משמאל   פנימי  -באנגלית שער17.

 העמ' מספור ללא בדף חדש  כיתוב משמאל לימין  בכריכה      באנגלית שער.18
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  העבודה באנגלית עריכת לסדר הנחיות 

 ואחריו:  עמוד שקף -משמאל לימיןכיתוב 

 העמ' מספור ללא בדף חדש     בכריכה      באנגלית שער  .1

 העמ' מספור ללא בדף חדש     פנימי  -באנגלית שער. 2

 העמ' מספור ללא בדף חדש      באנגלית המנחה שם .3
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      This work was carried out under the supervision of________ 

Faculty of Medicine in the Galilee, Bar-Ilan University 
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 העמ' מספור ללאבדף חדש   - Table of Contents (העניינים תוכן).5

 , (בלי מספור) החל מרשימת קיצורים -בתוכו להכניס את כל הפרקים הבאים

 .'וכו  , מטרת העבודה(מספור בספרות רגילות) )עם מספור עמ' באותיות עבריות(, מבוא תקציר

 את מספור תתי הפרקים. הענייניםלהציג בתוכן נא 

 )לפי סדר האותיות,  כל קיצור בשורה חדשה(  List of abbreviations) רשימת קיצורים( . 6

 העמ' מספור ללאבדף חדש 

7 . Abstract  -  רומיות   בספרותהעמ' מספורI ,II ,III ,IV 

 רגילות בספרותעמ'  תחילת מספור בדף חדש      Introduction(  מבוא). 8

 למספר פרק ותתי פרקים

   Thesis Objectives and Hypothesis  מטרת העבודה והיפותזת המחקר. 9

 רגילות בספרותעמ' מספור  בדף חדש

 רגילות בספרות' עממספור  בדף חדש Materials and Methods)שיטות עבודה(  .11

 למספר פרק ותתי פרקים

 רגילות בספרותעמ' מספור  בדף חדש     Results. )תוצאות( 11

 למספר פרק ותתי פרקים

 רגילות בספרותעמ' מספור בדף חדש    Discussion (ומסקנות דיון) .12

 למספר פרק ותתי פרקים

 רגילות פרותבסעמ' מספור  בדף חדש  References (ביבליוגרפית רשימה) .13

  רגילות בספרות עמ'  מספורבדף חדש      (,  יש אם) Appendix   (נספחים) .14

 א' ב' ג'  עבריות באותיות-עמ'  מספורבדף חדש    (כיתוב מימין לשמאל -)בעברית תקציר .11
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 עמ' מספור ללא בדף חדש  כיתוב מימין לשמאל   ים/המנחה שם. 16

 :זה בנוסח ים/המנחה שם עם חדש דף יבוא העליון בצד  בחלק הפנימי לשער שמעבר בעמוד

 .אילן -בר אוניברסיטת של הפקולטה לרפואה בגליל   מן__________ של ם/בהדרכתו נעשתה זו עבודה

 עמ' מספור לאלבדף חדש   כיתוב מימין לשמאל      פנימי– עברי שער.17

 עמ' מספור אלל   בדף חדש כיתוב מימין לשמאל   בכריכה –עברי שער. 18
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 יש להשתמש בקיצורים מקובלים של שמות העיתונים

 

דוגמאות לעמודי השער בעברית ובאנגלית
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