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 אוניברסיטה תואר מוסמךגמר במסגרת  פרויקטסיכום עבודת להגשת הנחיות  : דנספח 

 בריאות הציבורב

 
 בקפידה העבודהיש לבדוק את  .המפורטים. אם מושמט סעיף, יש לציין הסיבה במכתב מלווה כל הסעיפיםכלול את י עבודהסיכום ה

תביא להחזרת  -או הגשה שלא במתכונת הנדרשת לעבודהלכל סעיף המתאים להנחיות. סתירה בין הסימון   הגשה ולסמן הלפני 

 .בלי בדיקה העבודה

 הפרויקטעבודת סיכום לזה בחתימת התלמיד  יש לצרף עמוד

 הנחיות מפורטות 

 1.  :מוגשת למזכירות החוג בעותק אחד מודפס בצירוף עותק אלקטרוני בשני פורמטים )כקובץ  העבודה אופן ההגשהWORD  

 (  שיועברו במייל PDFוכקובץ 

 
 סגנון הכתיבה:   .2

   בעברית:  -סוג הגופןDavid   :ובאנגליתTimes New Roman                                          . 

   בעברית ואנגלית 12בגוף העבודה )פרט לכותרות( יהיה בגודל  -גודל הגופן 

   12, כותרת שלישונית: 14, כותרת שניונית:  16: כותרת ראשונית גודל גופןצמודות לימין;  -כותרות 

   ס"מ מכל צד. 2.5ברווח   כפול.  יש להקפיד על שוליים -מרווח בין שורות 

   בלבד. 3.9ועד  3.4. ימוספרו עמודים עבור סעיפים יוצג בתחתית העמוד במרכז -מספר עמוד 

 
 חלקי ההצעה:  .3

  
 (נספח הראו דוגמא לפי הפורמט המתאים כולל חתימות  ) -דף שער בעברית .3.1

  
 תוכן עניינים .3.2

 
 תקציר .3.3 

  מותאם לסוג הפרויקט בהיקףכולל סקירת ספרות  -לביצוע הפרויקט ורציונלמבוא  .3.4

 שאלות והשערות המחקר .3.5

  
  שיטות המחקר .3.6

   סוג המחקר   

   לפי הצורך ואישורים אחרים אישור ועדת הלסינקי ו/או ועדת אתיקה היבטים אתיים כולל התייחסות לה  

    מדגם או עוצמת המחקרתיאור האוכלוסייה הנבדקת או המדגם ואופן בחירתו. חישוב גודל 

   הגדרת משתני המחקר ושיטות איסוף הנתונים 

   אם רלוונטיכלי המחקר )כגון שאלון ,( 

   אם רלוונטי( שיטות סטטיסטיות( 

 

 תוצאות, כולל תרשימים וטבלאות .3.7 

 במגבלות מתודולוגיות אפשריות, הערכת התוקף הפנימי והחיצוני של המחקרדיון  .3.8

 ומסקנותדיון בממצאים  .3.9

 )'בראה נספח רשימת מקורות ) 3.10
 

 )חובה להעביר אישורים סופיים לפני תחילת המחקר(.  נוספיםמסמכים   .4

  
 חתום )יועבר ישירות למזכירות ע"י המנחה ולא באמצעות התלמיד( - )נספח ו( מנחה הערכת טופס 

  
 חתום ע"י המנחה, אם המחקר כולל עבודה במעבדה   - טופס בטיחות במעבדה 

:_________________חתימה                |__|__|__|__|__|__|__|__| -.: |__|ת.ז     : _______________/יתשם הסטודנט


