
 
 

  במדעי הרוח כתבי יד תהתקנהנחיות ל
 
 

 א. כללי

 . עיצוב פסקה וגופן1
  צידי-, ביישור דוברווח של שורה וחצי, 12גודל , "ווידידי"גופן בגוף הטקסט ישמש .

 .12ללועזית ישמש גופן "טיימס ניו רומן", גודל 

 קה בין פסקה לפס ס"מ. 1.27-ב שמאלה טקסט תוזחה פסקה ברצףבכל  שורה ראשונה
 לא יהיה רווח יתר.

  ציטוט מוזח ואחרי לוח או תרשיםאחרי  ,אחרי כותרת שמתחילהראשונה בפסקה שורה 
  לא תוזח.

  יש להקפיד שהסוגרייםבשילוב מונח או שם לועזי בסוגריים בתוך טקסט עברי             
אופן כללי . בבגופן ובכיוון עבריים. סימן פיסוק בסוף טקסט לועזי יהיה יהיו בגופן עברי

ידת במ .בגופן עברי יופיעוהסימנים כל כל הספרות ושבטקסט בעברית  להקפידיש 
 הצורך יש להעביר מאנגלית לעברית באופן ידני.

 
  . עיצוב כותרות2

 , מודגש18דייוויד  :יםהפרקת וכותר

 מדרג הכותרות בתוך הפרקים:

 , מודגש16דייוויד 
 , מודגש12מרים 

 , מודגש12דייוויד 
 

  
 ימו לב: ש

 יש להימנע מחלוקה מסועפת מדי של הטקסט. 

 .בין שני חלקי כותרת יבואו נקודתיים ולא קו מפריד 

 .אין לסמן כותרת בקו תחתי  
 

 

 . כתיב 3
  למעט  (,כאןבמכון נהוגים כללי הכתיב חסר הניקוד של האקדמיה ללשון העברית )ראו

  ., אמנות, מינהלהנה, מחרת, צהריים, אמנם :המילים האלה
                                                   

  :שימו לב
 ברירה ,בריכה ,רהעבי , אבל:גֵזרה וכן הלאה ,שֵרפה, דֵלקה

 /אמיתותתייאמ ,ליבו ,צוקי, טיאי, לויצ, /איתהתויא, /עימהמויע
  סרטוט ,פריסה, תפיסה
 איאלץ ,איבנה ,אימנע ,אישמר

 שמיים ,מיידי ,מייד

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Klaley-Ktiv-Male.pdf


  יוזמה ,חוכמה ,תוכנית
 מגינים ,מגינות ,מקילות

 ספור-אין ,סוף-אין ,אינסופי, בינלאומי
 מנותמן/אּואּואמן/אמנות   

                                                   

      :אידיאולוגיה ,אידיאל ,ריאלי ,תיאולוגיה ,תיאוריה      מילים לועזיות,   
 פיזי  ,פיזיקה ,מוזיקה                        

            ,פלסטיני ,פורטוגלי ,שווייצי ,אירופי ,אפריקני, אמריקני            
 אנגלוסקסי         
 אינטראקציה  ,קדנציה ,פנסיה ,אנרגיה ,אנרכיה         

 אסימטרי ,אירציונלי         
 ידואלי וואינדי ,קונסרווטיבי ,רלוונטי ,טריוויאלי         
 מוטיבציה  ,פריבילגיה ,אוניברסלי         
 גנאלוגיה , ליניארי ,פרויקט ,קונסנזוס ,רוקרטיבי         
 נאיבי ,אקטיבי ,פסיבי, אגרסיבי         
 פרויקט ,דקאןסֶפרה,  ,ֵתמה ,ֵתזה         
, בינרי ,לימינלי ,לוקלי ,גלובלי: ל"ףככל האפשר בלי א aתנועת                                                   

 (קלאסי, מאגיה, סאטירה, ז'אנר )אבל: קנון            
          

 על פני מונחים לועזיים ים עברייםמונח יש להעדיף

 

                          :שוודיה ,עיראק ,איראן ,טורקיה ,אפגניסטן ,קיסטןפ ,אסלאםשמות,    
 פריז ,נורווגיה                                                  

 
 . הדגשות 4

  סימן הפיסוק הצמוד  .(ורצוי להמעיט בהדגשות) מודגשהדגשת טקסט תיעשה בגופן
  ות נטויה.בא תיעשהבלועזית  ת מיליםהדגש יופיע ללא הדגשה. תמודגש למילה

  ת המקורותגם בגוף הטקסט וגם ברשימ –שמות פרסומים בעברית יופיעו בהדגשה. 

 

 . אותיות נטויות5
שמות פריטים הטיה תשמש להדגשת מילים בלועזית ולכתיבת . אין להטות אותיות עבריות כלל

  ביבליוגרפיים לועזיים.
 
 . מספרים6

 1998--1987; 244--233: מימין לשמאלייכתב  טווח מספרים.  

  עשרה; המאה העשרים-התשעהמאה  ;שנות התשעיםיבוטאו במילים: ומאות עשורים. 

  מספרים שלושים איש; שבעה ספריםבמילים: ייכתבו מספרים המבוטאים במילה אחת .
 .אחוזים 22 ;צעירים 1,450; ילדים 15אחרים ייכתבו בספרות: 

 
  תאריכים. 7

בפברואר  22; א בתמוז תשמ"א"י; ףבניסן תש" 'א תאריכים בגוף הטקסט ייכתבו במלואם:
 .2019במאי  8; 1997

 
 . שמות פרטיים8

 חנה ארנדטבטקסט:  באזכור הראשון במלואםייכתבו  וחוקרים ותישים, הוגשמות א; 
 ייכתב שם המשפחה בלבד.  הבאיםבאזכורים  .פיודור מ' דוסטויבסקי; ישעיהו ליבוביץ

 ל פי התעתיק העברי יובא בסוגריים בלועזית בפעם שם לועזי שקשה לשחזר את צורתו ע
-Chailleyבר )-ז'וזף שאייהראשונה שהוא נזכר )בסוגריים ייכתב שם המשפחה בלבד(: 

Bert). 

 בפעם הראשונה שנזכר השם יש להביאו במלואו )למעט של שמות רבנים ראשי תיבות :
ייכתבו ראשי התיבות שמות מקובלים מאוד, למשל: הרמב"ם, רש"י(, ולידו, בסוגריים, 

וברו משה קורד 'ר המקובלים. באזכורים הבאים אפשר להסתפק בראשי התיבות:
 .ר' שמעון בן גמליאל )רשב"ג(; ר' נחמן קרוכמל )רנ"ק(; רמ"ק()

  



 . מובאות9
  המובאות צריכות להיות זהות לחלוטין למקור. כל הסבר, השלמה או תוספת יבואו

 ]של עם ישראל[ מעיד על כך". "עצם קיומובסוגריים מרובעים: 

 יובאושורות  ארבעמ ותארוכ ותמובא. מירכאות כפולותב יובאוהטקסט רצף ב מובאות 
  רווח כפול. יבוא אחריהן .מירכאותשמאלה, בלי  קטע מוזחב

 לעברית,  . מובאות לועזיות יש להביא בתרגוםאין לשלב קטעים לועזיים ברצף הטקסט
אם  .(ורך לצטט את המקור הלועזי של קטע שתורגםאין צ) ולהפנות למקור הלועזי

 . החיבור פורסם בעברית, יש לצטט מהפרסום העברי ולהפנות אליו

  רווח לפניהם פסיחה במובאה תצוין בעזרת שלוש נקודות בתוך סוגריים מרובעים, עם
את חשיבותו של לימוד השפה  בליטהה]...[  המציאות החדשה שנוצרה בארץ": ואחריהם

  ."הערבית

 
  . מירכאות10

רק לציון מירכאות  ושמשי )'( ותיחיד ותמירכא. )"( לכל עניין מירכאות כפולותבטקסט ישמשו 
 lower) קטנות באותיותללא מירכאות, ובדרך כלל  ונחים באנגלית ייכתבומ בתוך מירכאות.

case .) 
 

 . הערות שוליים 11
 הנושא )למעט קו מפריד(:  יסוקסימן הפ לאחרבוא ת בגוף הטקסט שולייםלהערת  הפניה

  1נדון בהרחבה בספרות המחקר.

  .רצוי להימנע מהפניה להערות בכותרות 

  לועזית לא תבוא נקודה.בסוף הערת שוליים שכולה 

 
 . מקפים 12

 :יש להבחין בין שלושה סוגי מקפים  

 ,שוויון(-האי )ביידוע: שוויון-אי, מדיני-חברתי, משמעי-חדמקף עליון )הייפן(:  .1
  .אנושי-כלל

 (:שני מקפים עליונים רצופיםבאמצעות  )לציון טווח או ניגוד; יסומן קו טווח .2
 . 110--101עמ'  ,עברי--מילון אנגלי, חולה--יחסי רופא ,תל אביב--כביש חיפה

 .נולדו ביום אחד –ראובן ושמעון  –שני הילדים  :קו מפריד .3

 צירופים:                       
 עם מקף           
   ,ערכי-חד ,קיום-דו, אפשר-אי: תחיליות שאינן מילים לעצמן          

 (.  חדגוני, רבגוני)אבל:  תרבותי-רב                                                
 

; רב חשיבות, רב חובלבמובן "גדול":  בין "רב" יש להבחיןשימו לב: 
 .משמעי-רב ,תרבותי-רב(: multiובין "רב" במובן "ריבוי" )

                 
 (,  אסימטרי, אפריורי)אבל:  היסטורי-א: תחיליות לועזיות                                                
 (, פוסטמודרני, פוסטקולוניאלי)אבל: לאומי -פוסט, ציוני-אנטי                                                

רה, ליברלי-ניאו, הלכה-מטה                                                  .פסיכולוגיה-פָּ
,                                                       מקראי-בתר ,ארצי-כלל, מפלגתי-פנים: צירופי יחס                                                

   (אינסופי; בינלאומי)אבל:  ממלכתי-טרום ,אזורי-על           
                                                       ,אירופי-מזרח ,כלכלי-חברתי :צירופים המהווים מהות אחת           
  ישראלי-ארץ           

 
  ,בית ספר: סמיכויות ,על ידי ,על פי ,אי שם, אי פעם: בלי מקף           
 .ווהבר מצ                   

 
 ביבליוגרפיה. ב

 . שיטת ההפניות המקוצרות1



 לכל פריט ביבליוגרפי המקוצרות: שיטת ההפניות ב יעשהת ההפניות לספרים ולמאמרים
  .מקורבשפת ה – הפריטשם  ומקיצורקיצור המורכב משם המשפחה של המחבר  יינתן

הפניות ה .לפי סוג הפריט –במירכאות, בהדגשה או בהטיה  ייכתב הפריטקיצור שם 
בסוף הספר תובא רשימת מקורות ובה מראי המקום המלאים  בהערות השוליים. יכתבוי

שיש אליהם הפניה בגוף הספר )לאופן הרישום של מראי המקום ראו  של הפריטים
 הדוגמאות שלהלן(.

  בתעתיק לעבריתו יכתבי בערביתקיצורים של פריטים . 

  ולא קיריליות(.  תיות לטיניותבאוקיצורים של פריטים בשפות סלאביות ייכתבו( 

  אינה יכולה לשמש  , למשל,סמיכותבמילה ) צריך להיות משמעותישם הפריט קיצור
  קיצור לא יעלה על שלוש מילים.הרצוי ש .קיצור(

  שיטת ההפניות המקוצרות אינה חלה על פריטים מן העיתונות היומית, על תעודות
מקרא, על ספרות חז"ל, על פירושים, על ארכיוניות, על ערכים מילוניים, על ספרי ה

מראי המקום  ספרות חיצונית, על הברית החדשה, על הקוראן ועל מקורות קלאסיים.
 .המקורותבמלואם בהערת שוליים והפריטים לא ייכללו ברשימת ובאו לפריטים אלו י

 
 המקורותרשימת . 2

  םהש .ת שבהמשך()לאופן הרישום ראו הדוגמאו חשוב להקפיד על מראי מקום מלאים 
 יובאו במלואם.  םאו המתרג ךשל המחבר, העורהראשון הפרטי 

  או המחברות על פי שמות המשפחה של המחברים הרשימה תסודר בסדר אלפביתי. 
שמות מחבר יירשמו בסדר כרונולוגי, מן המוקדם למאוחר. הפריטים שונים של אותו 

בהטיה. שמות  –בלועזית , ובהדגשה ייכתבו ובתעתיק מערבית פרסומים בעברית
 מאמרים, הרצאות ועבודות דוקטור ייכתבו בין מירכאות כפולות.  

  לכותרות בשפות לא באותיות לטיניותבשפות זרות ייכתבו בשפת המקור,  כותרות .
בערבית ייכתבו  כותרות שכיחות )למשל שפות סלביות( יצורף תרגום בסוגריים מרובעים.

  תרגום בסוגריים מרובעים. ם, ויצורף להבתעתיק לעברית

  שאינם חלק משם הפרסוםכל המילים והקיצורים  ,מקום לפרסומים לועזיים יבמרא  
, באנגליתייכתבו  אור, ראה יר שבה החיבורעה םש (, לרבות.in, and, ed., trans)למשל 

 .גם אם הפריט בשפה אחרת

   אחרי שם  םהמתרגהמתרגמת או מקום לפריט מתורגם יש להביא את שם במראה
מצרפתית רמה  הפריט ולציין את השפה שממנה תורגם )אלא אם כן התרגום מאנגלית(:

. שם המתרגם והשפה בתרגום יוסי מילוא. אם תורגם מאנגלית, ייכתב כך: איילון
 trans. from theאנגלית:ל מתורגמים שממנה תורגם יצוינו גם במראי מקום לפריטים

French Alan Sheridan. 

   כל הפריטים שיש המקורותהתאמה מלאה בין ההפניות בגוף הספר לבין רשימת נדרשת :
, ולכל הפריטים ברשימת המקורותאליהם הפניה בספר צריכים להופיע ברשימת 

 צריכה להיות הפניה בספר.  מקורותה

 כתובתאין צורך לציין שהפריט מקוון.  .מראי מקום לפריטים מקוונים ייכתבו כרגיל 
או כאשר יש  אפשר למצוא את הפריט על ידי הקלדת שמו-אירק כאשר  תובאהאינטרנט 

  הבנה.-חשש לאי
 

 לפי סוג הפרסום הפניות ומראי מקוםלרישום  דוגמאות
 

 ספרים
 .167עמ' , יהדות, ליבוביץ 1הפניה בהערת שוליים: 

, ירושלים יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל ,ישעיהוליבוביץ,  :המקורותברשימת רישום הפריט 
  .אביב: שוקן, תשל"ט ותל

 
 .27, עמ' ירושלים, מנדלסון 1: הפניה בהערת שוליים

: כתבים קטנים בענייני יהודים ירושלים ,משהמנדלסון, : המקורותברשימת רישום הפריט 
 .1947גן: מסדה,  רמת הרברג, למהש מגרמנית, ויהדות

 
   ,halot LiteraturSynopse zur HekSchäfer 1 :הערת שולייםבהפניה 

 ,Schäfer, Peter, Synopse zur Hekhalot Literatur:המקורותברשימת רישום הפריט  



Tubingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1981. 
 

  ,PythagorasRiedweg 1 :הערת שולייםבהפניה 
 Riedweg, Christoph, Pythagoras: His Life, Teaching :המקורותברשימת רישום הפריט  

and Influence, Cornell: Cornell University Press, 2005. 
 

  ספרות רבנית
 ., עמ' כו"נעים זמירות"סרוק,  1: הערת שולייםבהפניה 

, שבח אמרי חן"נעים זמירות ישראל",  ר' ישראל, סרוק, :המקורותרישום הפריט ברשימת 
 פד. --כה 'ירושלים תשמ"ז, עמ

 
 .ספר החזיונות, ויטאל 1 הפניה בהערת שוליים:

ספר החזיונות: יומנו של ר' חיים  ר' חיים, ויטאל,: המקורותרישום הפריט ברשימת 
  צבי, תשס"ו.-ההדיר והוסיף מבוא והערות משה מ' פיירשטיין, ירושלים: יד יצחק בן ,ויטאל

 
 הפניה על פי שם החיבור

 .34עמ'  ,, גערוגת הבושםספר  1 :הפניה בהערת שוליים
מהדורת אפרים א' אורבך, ד, —, אערוגת הבושםספר  :המקורותם הפריט ברשימת רישו

 תשכ"ג.—ירושלים תרצ"ט
 

 . עמ' פא ,, המאמר השניספר האמונות והדעות 1הפניה בהערת שוליים: 
 , מהדורת יוסף קאפח, ירושלים תש"ל.ספר האמונות והדעות :המקורותרישום הפריט ברשימת 

 
 ספרפרק מ

 ."גוי-יהודי", אופיר 1 :שולייםהפניה בהערת 
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