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 ) לא סמינריונית(אקדמית  כללים לכתיבת עבודה 
 

 :  אקדמיתהיקף עבודה
 עמ ודים   10- אקדמ ית לא  סמינר יונ ית שתו גש לקורס  סמסטריאל י צריך ל היו ת כ היקף עב ודה

   .  שורה  וחצ ירוו ח . 4Aגודל   עמוד  ). David/FrankRuehl (  12ג ודל  גופן  .   וממו ספריםמודפסים

 

+ סיכום)+הפרקים השונים(גוף העבודה )+ן העניינים ומבואתוכ, נושא(שער : מבנה העבודה
 .ביבליוגרפיה

 

 כללים לכתיב ת העבודה 

 .יש לנ סח בשער  העבוד ה את ה נושא ה ספציפ י של  ה מחקר: נושא .1

 .ראשי פר קי ם: תוכן העניינים .2

המק ורות   תיאור ; מסבירים את הגדרת ה נו שא והיקפ והדברים קצרים : מבוא .3

;   השיטה שנקטתם בה; יסוד שתעש ו בהם שימוש -הגדרת  מונחי , שהשתמשתם בהם

 . שאלות שבדעתכם  להשיב  על יה

 . בעבוד ה שלכ ם, משנה במ חקר-צריכות ל בטא סעיפ י : כותרות הפרקים .4
כל עבודה אקדמית חייבת לכלול הערות שוליים המפנות את הקורא :  שולייםהערות  .5

, זכרים בעבודהנתון או עובדה שנ, יש לבסס כל פרט. באופן שיטתי למקורות העבודה

, זאת. בהפניה למקור שממנו נלקח המידע, פירוש וכדומה, גם השקפה של חוקר-כמו

כמו כן יש להפנות את הקורא למקורות . למעט פרטים טריוויאליים הידועים לכל

  .ולמחקרים שיש בהם כדי לבסס ולחזק את טענותיך וקביעותיך

שרות פשוטה לשלב הוראות קיימת אפ (לרשום בשולי הדףאת הערות השוליים יש 

הקפיד ולציין את ליש ,  בציונים הביבליוגרפים .) בתפריט הוספהWordשוליים בתוכנת 

 ).סעיף, סימן(העמוד ' מס, מקום ושנת הוצאה, הספר/המאמר, שם הכותב

  

  ))oooottnnootteessFF(( ללי הרישום של הערות השולייםכ

 

יש . כולל סימני הפיסוק, ל תו ותג בהןרישום ההערות נעשה לפי כללים ברורים ויש לשים לב לכ

אלו הרווחות , כמה שיטות רישום מקובלות להערות השוליים ואנו מציעים כאן שתיים מתוכן

 . עליך לבחור אחת מהן ולהתמיד עימה לאורך כל העבודה. ביותר בתחומי ההיסטוריה והיהדות

 : מראה מקום  לספר

מספר  מקום ההוצאה והשנה, הספרשם , האות הראשונה של השם הפרטי ושם המשפחה(

 .)העמוד

 .67' עמ, ד"ירושלים תשי, מצבות קדומות בנחל קדרון, אביגד' נ

 : מראה מקום  למאמר

שנת   (מספר ו , העת-שם כתב , "שם ה מאמר",  האות  הראשונ ה של  השם ה פרטי  ושם המשפ חה(

 ).מימי ן לשמא ל-  מס פרי  העמו דים, )ההוצאה

 .119-117' עמ, )ב"תשי(כז , ציון, "הלכההיסודות ההיסטוריים של ה", בער' י
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 :מראה מקום למאמר הכלול בספר

מרידות היהודים בימי : בתוך, "נ" לספה117-115בחינות של מרד היהודים בשנים ", פוקס' א

 .204-203' עמ, ח"ירושלים תשל, )רוקח' ד: עורך (טריאנוס

R. Thornhill, “The Paraleipomena of Jeremiah”, in: Apocryphal Old Testament, 

H.F.D. Sparks (ed.), Oxford 1984, pp. 813-834 

 :מראה מקום  למאמר הכ לול   בספר של או תו ח וקר עצמ ו

מחקרים בתולדות , "מרד החשמונאים ומקומו בתולדות החברה והדת היהודית", שטרן' מ

 .161-151' עמ, א"ירושלים תשנ, ישראל בימי הבית השני

 

אין צורך לחזור על מלוא , וספת לפריט ביבליוגרפי שהובא במלואו קודם לכן פעם נמפניםכאשר 

 :פי הכללים הבאים-זאת על. הפרטים ויש להפנות להערה שבה הוא מופיע לראשונה

 . y'  עמ, )xל עיל  הערה  (פוקס 

 .יש ליצור קיצור לכל פרסום ולהפנות בהערה לשם המקוצר, אם יש לחוקר יותר מפרסום אחד

לציון " שם"יש להשתמש במלה , לחזור בהערה על פרסום מהערה הקודמת להאם החלטת 

 אם ההפניה היא לאותו –שם , שם: או כך;  אם מספר העמוד שונה–... 'עמ, שם: כך, הפריט

, אם ההתייחסות היא לפריט שהופיע בהערה שאינה באה ברציפות. הפריט ולאותם העמודים

 .y' עמ, xלעיל הערה : הציון יהיה כך

. שמים בין הפריטים השונים נקודה ופסיק, כאשר נזכרים כמה מראי מקומות בזה אחר זה

 : למשל

 L. Mildenberg, “The Eleazar; 96' ע מ, 1967ירושלים , ל פרקי אמו נות ודעות" חז, א אורבך"א

Coins of the Bar Kochba Rebellion”, Historia Judaica, 11 (1949), p. 1 

 אותיות גדולות

שמות , פעלים,  בראש שמות עצם(capital letter)ות של חיבורים אנגליים תבוא אות גדולה בשמ

 . מילות חיבור ומילות יחס לא תבוא אות גדולה, בראש מילות יידוע. תואר ותוארי הפועל

 מספור ההערות

. ההפניה נעשית באמצעות סיפרה במקום המתאים בגוף הטקסט המפנה להערה בתחתית העמוד

במקרה זה רצוי . אלא אם כן מספרן עולה על מאה,  ההערות יהיה רצוף לאורך כל העבודהמספור

 .להתחיל במספור חדש בכל פרק

          

 . הערות שוליים אלו אינן תחליף לרשימה ביבליוגרפית שצריכה לבוא בסוף העבודה     

 

אל א נ יתו ח   אי ן סי כום המקור ות ע יקר , בעבודת  מבחן בס יום ק ורס: ניתוח המקורות .6

נ יסו ח במילים שלכם את הקשר ים בין   : כלומר, האמור ל העיד ע ל  הבנה איש ית, המקורו ת

או  , מן המק ורות (חייבת ל הי ות הפרד ה ברורה  בין ציטוט ים .  העני ינ ים השו נים שבחומר

יש  ת מבח ן בכתיבת עבוד: הבל טת הע י קר. לבי ן הנ י סוחים שלכם) מספרות המ חקר
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צריכ ה לה יות אמיר ה   ". חשּוב י ותר"ל"  חש ּוב" בי ן ה יש להבחי ן–להבליט א ת העי קר 

ול הקפיד שהאמ ירה ת עלה ב אופן   , יש לה יז הר מהפרחת ס יסמא ות, חשובה כשלעצמ ה

 .  מבוסס מן  העב ודה עצמ ה

 אם הצגתם שאלות במ בו א מן הרא וי   ;הסיכום צ ריך לכל ול מסק נות : סיכום העבודה .7

אירו  בסיכ ום ללא  חזרה  גר ידא  יש ל ה,  אם הבאתם ח ידוש. לציין  בסיכ ום את תש ובות יכ ם

 .  על מה ש נכתב בג וף העב ודה

  להוס יף בסיכ ום גם התי יח סות אישי ת לגבי  תהל יך כ תיבת  אפשר: התייחסות איש ית .8

ז את מ בלי לבלב ל בי ן דעתכם  האי שית  ,  המחקרתהליך או מסק נות  אישי ו ת מ,  העבודה

 . לבין  המסקנ ות הא קדמי ות ה עולו ת מן  המחקר
 ".גניבת דברים"עובר על איסור , רים משל אחרים לעצמוהמייחס דב: חשוב לזכור  

יש   .    העבוד הבס וףח ייבת  לה ופי ע רשימ ה ב יבלי וגרפית  מס ודרת  ומדו יקת  : ביבליוגרפיה .9

שם :  הכול לים,  להקפיד  ע ל הכ ללים  לכת י בת ביבל יוגר פיה  כמק ובל  במדעי  היהד ות

,    הה וצאהשנת  , ת/כשם ה עור, שם  הספר  או  כתב  הע ת,  שם המ אמר במ ר כאות, ת/המחבר

אין  ל כלול   .  מספר י עמ ודים, מקום  הה וצ אה,  תארי ך של ה גיל יון,  גילי ון  של כתב  העת

 . בביבלי וגרפ יה פר יטים שא ינ ם שייכים  לנושא  הספצי פי

  הביבליוגרפיהללי הרישום של כ

 

 : כללי הרישום של הביבליוגרפיה דומים לאלה של ההערות אך יש כמה שינויים

האות הראשונה של השם ; ל שמות המשפחה של המחבריםהיא נכתבת לפי סדר אלפביתי ש

שם היא מופיעה , ולא כמו בהערות, באה לאחר שם המשפחה) או השם הפרטי המלא(הפרטי 

 . אפשר גם לכתוב את שמו הפרטי המלא של המחבר. לפניו

אלא אם כן נקטת את שיטת , יש להביא תחילה את שמות הפריטים בעברית ואחר כך בלועזית

ב של הקיצורים בעברית ולאחר כל "במקרה זה יהיה סדר הביבליוגרפיה לפי סדר הא. יםהקיצור

 . או בלועזית, קיצור יופיע הפריט במלואו בעברית

 :מצבות קדומים, אביגד

 .ד"ירושלים תשי, מצבות קדומים בנחל קדרון', נ, אביגד

 :מצדה, ידין

Yadin, Y., “Masada and the Limes”, IEJ, 17 (1967), pp. 43-45 

אם הנושא הוא בתחום העת (אפשר לערוך הבחנה בין המקורות העתיקים לבין המחקרים 

 . או בין מקורות ראשוניים למשניים) העתיקה או ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת

 :כללי הרישום של הביבליוגרפיה יהיו כדלהלן

 : אם הפריט  הוא  ספר

 .שנת הפרסוםמקום ההוצאה ו, שם הספר,  )ים(שם המחבר

 .ב"ירושלים תשנ, כוכבא עוצמתו והיקפו-מרד בר', מ, מור  :לדוגמה

 : כאשר הפריט  הוא  מאמר

 .מספרי העמודים, )שנת הפרסום(מספר הכרך , העת-שם כתב, "שם המאמר", )ים(שם המחבר

 .Yadin Y., “Masada and the Limes”, IEJ, 17 (1967), pp. 43-45 : לדוגמה
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ולא רק את מספרי העמודים , יש להביא את מספרי העמודים של כל המאמרברישום של מאמר 

 . שעליהם הסתמכת

העת המופיעים בצורתם המקוצרת יובאו בביבליוגרפיה ברשימה מרוכזת כשלצד כל -שמות כתבי

 . העת-קיצור יופיע שמו המלא של כתב

 IEJ: Israel Exploration Journal   :למשל

: הן בעברית והן בלועזית בתוספת המילה בתוך, בין מרכאות כפולותשמו של מאמר בקובץ יבוא 

 . לפני שם הפרסום–וכאשר אין שם של עורך , לפני שם העורך, in: או

  :למשל

, ברושי' מ(, מגילות מדבר יהודה ארבעים שנות מחקר: בתוך, "הליטורגיה בקומראן"',  מ,ויינפלד

 . 175-160' עמ, ב"לים תשנירוש, )שוורץ עורכים' ד, יפת' ש, טלמון' ש

: בתוספת התיבה, כמו שם של מחבר) או העורכים(יבוא שם העורך , כאשר נזכר שם הקובץ בלבד

 . באנגלית–) (.eds, ) (.ed:  בעברית או–) עורכים: (או, )עורך(

 . יש לשים לב למיקומם של הפסיקים והמרכאות הכפולות

או שיושאר מקום ריק " ל"הנ"הפריט השני במילה יתחיל , כאשר יש שני חיבורים של אותו מחבר

 . מהפרסום השני והלאה תחת שמו של המחבר

 אותיות גדולות

שמות , פעלים,  בראש שמות עצם(capital letter)בשמות של חיבורים אנגליים תבוא אות גדולה 

 .מילות חיבור ומילות יחס לא תבוא אות גדולה, בראש מילות יידוע. תואר ותוארי הפועל

 

 . אין למס ור עב ודה  מודפסת ל לא ה גהה ק פדנ ית : הדפסה .10

 בהצלחה רב ה  


