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 הנחיות כתיבה
 אקדמי שפיט.הוא כתב עת  מסכת

 .ושאינם מועמדים לפרסום במקומות אחרים לא התפרסמועדיין כתב העת מפרסם רק מאמרים ש

קהל המשכיל גם ל ומובניםלהיות בהירים אמורים  המתפרסמים בו והמאמרים ,תחומי-ביןכתב עת הוא  מסכת

 שאינו מתחום המחקר של כל מאמר.

 

 .מילים 11,111אורך המאמרים )כולל הערות השוליים( לא יעלה על  .1

שמות ב תים גםילע .מקום ושנת לידה ופטירהבסוגריים רגילים לציין  רצוי בלתי ידועיםשמות אישים ב .2

 שנת הדפסה. רצוי לציין  ספרים

  (.1111–1111ו מימין לשמאל )יכתבשנים וספרות בכלל יטווחי  .3

 .ללשוןכללי הכתיב המלא של האקדמיה לכתוב לפי יש  .4

  .יםרצוי לפסק כדי להקל על הקוראקדומים  ממקורות מובאותב .1

מקובלים )רש"י( ומראי מקום  להוציא שמות עצם פרטיים ,יש להימנע משימוש בראשי תיבות ובקיצורים .6

 .(על ידי, אף על פי כן)ן גם מילות יחס ומילות חיבור מורכבות ראוי לכתוב במלוא )שמ"א, ב"ק(.

)פחות משלוש שורות( ת .7 יחידות. מובאה  רכאותימין ב טקסטבא בגוף הומובאה קצרה 

  ותודפס כפסקה נפרדת ששורותיה מוזחות פנימה. רכאותימלא בארוכה תובא 

 יןב תיכתב בתוך מובאה קצרהמובאה . ותיחיד מירכאות יןב , תיכתבאה בתוך מובאה ארוכה, מוזחתמוב .1

   .ותכפול מירכאות

 ם מרובעים.יסוגרי יןהערה של המחבר בתוך מובאה תובא ב .1

 דות לציון מושגים וביטויים מיוחדים.  יחירכאות יניתן להשתמש במ .11

 .בסוף המאמרולא  ,הערות השוליים ייכתבו בשולי כל עמוד .11

 סימן הפיסוק. לאחרמספרי ההערות יסומנו בספרה עילית  .12

 , באנגלית:boldיש לציין באות מובלטת ]בעברית:  , גם בגוף הטקסט וגם בהערות השוליים,שמות ספרים .13

italics.] 

 וברווח של שורה וחצי.  12דויד, גודל אות  גופןיש להשתמש ב .14

 

 :ציון מראי מקום

כולל שמות מלאים של המחברים ומספרי העמודים הרלוונטיים. לאחר  ,הראשון אזכורוהמקור יובא במלואו ב

 .הראשון אזכורויפנה להערה שבה ה ,מכן ייכתב המקור בקיצור כמקובל

 : זההפניות בעברית ובלועזית ייכתבו על פי המבנה הבסיסי ה

, מקום הדפוס (italics, באנגלית: boldבעברית: )כותר , של המחבר : שם פרטי ושם משפחהספר .א

 .'הדפסה )ללא פסיק ביניהם(, עמהושנת 

 .11–16 מ', ע1111, תל אביב תנועת החסידות בראשיתהאטקס,  מנואלדוגמה: ע



, מקום כותר(, שם העורך )עורך(, יחידות רכאותימבשם פרטי ושם משפחה, 'שם המאמר' ) קובץ:במאמר  .ב

 שנה, עמ'. 

פרקים בתורת החסידות רובינשטיין )עורך(,  ברהםאיצובה', ית בעאטינגר, 'ההנהגה החסיד מואלשדוגמה: 

 .  241–227, ירושלים  תשל"ח, עמ' ובתולדותיה

גיליון )שנה בסוגריים, המס'  ,)מודגש( שם כתב העתשם פרטי ומשפחה, 'שם המאמר',  עת: מאמר בכתב .ג

 אביב(, עמ'.   , כגוןלפעמים גם חודש או ציון זמן אחר

 . 314–321נ )תשמ"ה(, עמ'  ,ציוןטקס, 'דרכו של רש"ז מלאדי כמנהיג של חסידים', א מנואלעדוגמה: 

 

 234, שם, עמ' גולדמן: ףר חוזר תכווזכאב. 

 224(, עמ' 11הערה  ,)לעיל גולדמן: ףתכו ור חוזר שאינוזכאב . 

 יובאו גם הם בתעתיק עברי. תחיבורים לועזיים הנזכרים בשני 

 –מצוין יש לציין ]חמ"ד[, אם חסרה שנת ההוצאה  ינו. אם מקום ההוצאה אאין צורך לציין שם הוצאה לאור

 ]חש"ד[.

יבמות ד, א )ה  ,ירושלמייומא ב ע"א; בבלי, כך: ויקרא א, ג; משנה, תמיד א, ח; ייכתבו מקורות קאנוניים  .ד

 .111, עמ' (אלבק–בראשית רבה יז, א )מהדורת תיאודור; ע"ג(–ע"ב

 
 .על פי הנחיות אלו מאמרנוסח ההכותבים מתבקשים למסור את 

 massehet@gmail.comיש לשלוח את המאמרים לכתובת הדוא"ל: 

 קבלת המאמרים לפרסום כפופה להליך שיפוט כמקובל בכתבי עת אקדמיים
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 מסכתמערכת 


