
 צ'ק ליסט/   נריונית!!! עוד השבוע!!ימגישים את העבודה הסמ

 052-3428466ויעוץ אקדמי ליווי  –ד"ר ענת חן 

 מתחילים לכתוב:לפני ש

o לפתוח קובץ וורד חדש 

o  (��לא לסגור את הקובץ עד ההגשה )כן לשמור 

o להגשת העבודה יג חוברת הנחיותלהש 
o לבדוק מה מספר העמודים שהעבודה צריכה להכיל 
o לבדוק גודל אות, פונט, רווח פיסקה 

o סופילבדוק מה תאריך ההגשה ה 
o לבדוק מה השיטה שבה כותבים: מדעי רוח או חברה 
o בדוק כיצד מעוצב דף השערל 

o עצב את דף השערל 
o לתת שם זמני לעבודה 
o להכניס תוכן עניינים לפי החלוקה לעמודים 
o  אצל אותו מרצהלהשיג לפחות עבודה אחת שנכתבה 
o  לאן פחות או יותר צריך להגיעולראות לדפדף בעבודה 
o  .יכיםכולל תארלהכין טבלה עם תוכנית עבודה 

 בחירת הנושא

o קבוע פגישה עם המנחה לאישור הנושאל 
o ור על הנושאלקבל איש 
o  לפי הצורךלהרחיב או לצמצם את הנושא 
o לחפש חומר בגוגל 
o ללכת לספריה 
o לקבוע פגישת יעוץ עם הספרנית 
o לנושא המדויקי הפרקים שלהתאים את רא 

 לים לכתובמתחי

o  דקות לכתיבה רציפה.  20לפנות כל יום 
o  משפטים.  5היא פיסקאות. פיסקה  2כל יום לכתוב לפחות 
o 10פיסקאות סה"כ  2 – להתחיל לכתוב את ההקדמה 

 שורות. 
o  על עצמי, תודותבחרתי בנושאמדוע  –בהקדמה , 
o  פסקאות ראשונות: מטרה, מפת דרכים, מגבלות 3 –מבוא 



o  עמודים 2כתבו על זה אחרים  מה –סקירת ספרות 
o  עמודים 4-5פרק כל  –פרקי העבודה 
o  2 –לפרוע את הצ'ק שהבטחנו במבוא חשוב. פרק  –דיון 

 עמודים
o  אישיות, ציטוט, שיר, מה הלאהתובנות  –סיכום? 
o אם נתקעים עוברים לפרק אחר 
o  את הנושא עד למצב שיש חומרמרחיבים  –אם אין חומר 

 למרצה?סופית לפני ששולחים טיוטה  עושיםמה 

o לים שבחוברת ההנחיותלפי הכלהפניות את ותבים כ 
o  הטבלאות והנספחיםתמונותאת המסדרים ,  
o להקל על הקוראתתי פרקים לכל פרק  מחלקים 
o מעדכנים תוכן אוטומטי 
o )נותנים לשני אנשים לקרוא )לא מהתחום 
o מתקנים שגיאות עברית והקלדה 
o ם שלנו.מתקנים לפי ההערות שקיבלנו מהקוראי 
o ים לו על התמיכהמנסחים מייל יפה למרצה. מוד 

 ?אחרי שמקבלים את הטיוטה בחזרהמה עושים 

o לא נבהלים ! 
o מתקנים קודם את כל ההערות הטכניות. 
o  שולחים מייל למרצה שיסביר.לא מבינים את ההערות אם 
o )אחרי התיקון שוב נותנים לשני קוראים )אחרים 
o שר. קים פינג פונג עם המרצה עד שמאשוב מגישים. משח 
o מה שיהיה יהיה. מקבלים ציון עובר. מגישים ו 
o לא נריונית. יממשיכים הלאה בחיים. זאת רק עבודה סמ

 מפעל חיים. 

 בהצלחה!!

 

 

 

 

 


