
 ה"תשע, החוג לספרות כללית והשוואתית
 

 הנחיות מקוצרות להגשת עבודות

 .ההנחיות המחייבות הן אלה הניתנות על ידי המורים בקורסים השונים: בהרההת הער
 

. אין כוונת ההנחיות שלהלן לענות על כל השאלות הכרוכות בהגשת עבודה בכתב: שימו לב

לעיין במסמך יש ותוספות לפירוט . הערות כלליות לגבי כתיבת עבודותמסמך זה יעסוק במספר 

 .פנו למורה בקורס שבו אתם מגישים את העבודה, לשאלות נוספות". מדריך לכתיבת עבודות"

 

 (.דוגמה בהמשך) עמוד שערהעבודה תוגש בצירוף  .1

  בכתב  11בראש העמוד באמצע ייכתב בשחור בגודל"David:" 

 בירושלים האוניברסיטה העברית

 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג לספרות כללית והשוואתית

  באמצע העמוד באמצע השורה ייכתב שם העבודה בכתב מודגש(Bold) , ובצבע מוגדל

 :מתחת לשם העבודה ייכתבו וימולאו הפרטים הבאים. שחור

 (ובסוגריים יש להוסיף את מספר הקורס: )שם הקורס

 :מתרגל/ שם המרצה 

  מימין או משמאל ייכתבו וימולאו הפרטים הבאיםבתחתית העמוד: 

 :ה/מגיש

 .:ז.ת

 :תאריך

הצגה של (: רק במידה ומדובר בעבודה סמינריונית או בעבודה בהיקף דומה) תוכן עניינים

 .הפרקים והעמודים הרלוונטיים-הפרקים ותת

שוליים הוראות לכתיבת רשימה ביבליוגרפית והערות . ביבליוגרפיההעבודה תוגש בצירוף  .1

 .מרוכזות בקובץ נפרד

במידה ומדובר  .בתחתית כל עמוד באמצע או משמאל המספר ימוקם – מספור הדפים .3

 .בעבודה סמינריונית המספור יתחיל בעמוד המבוא

 .יש לערוך הגהה לעבודה –הגהה  .4

בתי השיר  1)"כאשר מציינים מספר מונה אין להשתמש בספרות  –תאריכים ומספרים  .5

נהוג לכתוב מספר בן שתי , בדומה"(. שני בתי השיר הראשונים)"במילים  אלא"( הראשונים

מקובל לציין שנים בארבע ספרות (. 14עשרה ולא -ארבע)ם ומטה במילים ולא במספרים מילי

  (.'11ולא  1811)

סמך ולא -על, י"פי ולא עפ-על: כך למשל. אין להשתמש בקיצורים ובראשי תיבות – קיצורים .6

 .מ"עס



שימו לב שבין פסקה לפסקה מתקיימים  .על העבודה להיות מחולקת לפסקאות –פסקאות  .7

קשרים לוגיים אשר משרתים את הטענה שלכם והשתמשו במילות הקישור המתאימות על 

( פרט לפסקה הראשונה) פסקה חדשה :הזחת פסקאותיש להקפיד על  .מנת לבסס קשרים אלו

ר את הריווח המסמן תחילת פסקה גם ניתן ליצו .חמישה תווים אל פנים השורה תיפתח

 :לדוגמה. Tabמקש הקשה על באמצעות 

פסקה ראשונה פסקה ראשונה פסקה ראשונה פסקה ראשונה פסקה ראשונה פסקה ראשונה 

פסקה ראשונה פסקה ראשונה פסקה ראשונה פסקה ראשונה פסקה ראשונה פסקה ראשונה 

פסקה ראשונה פסקה  פסקה פסקה ראשונה פסקה ראשונה פסקה ראשונה פסקה ראשונה

 .ראשונה פסקה ראשונה פסקה ראשונה פסקה ראשונה פסקה ראשונה

פסקה שנייה פסקה שנייה פסקה שנייה פסקה שנייה פסקה שנייה פסקה שנייה פסקה  

פסקה שנייה פסקה שנייה פסקה שנייה פסקה שנייה פסקה שנייה פסקה שנייה פסקה  שנייה

 .פסקה שנייה פסקה שנייה פסקה שנייה פסקה שנייהשנייה פסקה שנייה פסקה שנייה 

 

 :כללים טכניים

 העבודה תיכתב בפונט "David " , וללא רווח בין , בין השורות( 1)עם רווח כפול , 11גודל

 .הפסקאות

  ולא בגוונים צבעוניים בצבע שחורהעבודה תודפס. 

 אין לצמצם שוליים ! 

  ליישר את הטקסט לשני הצדדיםיש (Justify.) 

 

 

 

 

 

 

  



 האוניברסיטה העברית בירושלים

 הפקולטה למדעי הרוח

 לספרות כללית והשוואתיתהחוג 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (שם העבודה)

 

 ( 18111)הדרכה בכתיבת עבודות : שם הקורס

 : ת/מתרגל/ שם המרצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ה/מגיש

 .:ז.ת

  :תאריך


