החיות להגשת מאמרים – כתב העת 'ישראל'
בכתב העת מתפרסמים מחקרים ומסות שעיים ההיסטוריה של התועה הציוית ,היישוב היהודי
בארץ ישראל ומדית ישראל .לצדם מיוחדת תשומת לב לתחומי החברה והתרבות במדית ישראל
על היבטיהם השוים )סוציולוגיה ,ספרות ,מגדר ,יחסי חוץ וכדומה(.
המאמרים ב'ישראל' עוברים הליך שיפוט אוימי בידי קוראים מומחים.
יש לשלוח מאמרים בעברית באורך של כ 8,000-מילים ,כולל הערות שוליים )הערות השוליים יהיו
בהיקף של כ 2,000-מילים(.
יתקבלו אך ורק מאמרים מקוריים.
לא יתן להגיש מאמרים שהוגשו לשיפוט בכתבי עת אחרים.
לא יתקבלו מאמרים שפורסמו במקום ובשפה אחרים.
הפיות למקורות ומחקרים יבואו בהערות שוליים כהוג בהיסטוריה ,ולא בסוגריים ,על פי כללי
הציטוט של  .(Chicago Manual of Style) CMSראו להלן פירוט ודגשים.

החיות כלליות
יש להשתמש בגוּפַן  12בגוף הטקסט ,ובגוּפַן  10בהערות שוליים .שורה ראשוה בכל פיסקה תבוא
בהזחה ,למעט אחרי כותרות ,ציטוטים ותרשימים .הפיסקאות יהיו ללא רווחים .שמות אשים
יופיעו במלואם באזכור הראשון .שמות פרסומים עבריים יופיעו בהדגשה )גם בגוף הטקסט(,
ושמות פרסומים לועזיים בהטיה .יש למקד את ההפיות בעמודים מסוימים בספרים או
במאמרים ,ולא להסתפק בהפיות כלליות.
הפיות וציטוטים
בתחילתה ובסופה של ציטטה תופיע גרש אחת.
ציטטה שאורכה יותר משלוש שורות ,תופיע בהזחה פימה ,ללא גרש בתחילתה ובסופה.
 .1ספר:
איטה שפירא ,ככל עם ועם :ישראל  ,2000-1881ירושלים .2014
הפיות לספרים ומאמרים באגלית יש לכתוב את כל המילים באות תחילית גדולה )פרט
למילות יחס(.
Judith Butler, Bodies that Matter: On the Discursive Limits of ‘Sex’, New York
1993
 .2מאמר בכתב עת:
סקוט אורי' ,יהודים צעירים ,ערים גדולות :עורים גבריות ולאומיות בתחילת המאה ה,'20-
זמים ,חוב'  (2012) 119עמ' .67-58
הפיות למאמרים בכתב עת באגלית יש לרשום עם ציון הכרך ומספר החוברת באותיות
גדולות ,ומספרי עמודים מלאים ,במתכות הבאה:
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Chaim Noy, ‘The Politics of Authenticity in a National Heritage Site in Israel’,
Qualitative Sociology Review, Vol. 5, No. 1 (2009), pp. 112-129

 .3מאמר בקובץ:
שרה מצר' ,קולן השותק של אמהות לחיילים קרביים' ,בתוך :אמיליה פרוי )עורכת(,
אמהות :מבט מהפסיכואליזה וממקום אחר ,ירושלים  ,2009עמ' .257
במידה ומדובר בארבעה עורכים ויותר ,די לציין את שם העורך הראשון בצירוף המילה
"ואחרים" .באגליתet. al. (eds.) :
הפיות למאמרים בתוך קובץ באגלית ,יש לכתוב במתכות הבאה:
Sylvia Walby, ‘Woman and Nation’, in: Gopal Balakrishnan (ed.), Mapping the
Nation, London 1996, p. 243.
 .4הפיה חוזרת :במקרה של אזכור וסף של אותו מקור כותבים באזכור הראשון ,אחרי שת
ההוצאה )להלן :שם משפחה  +שם מקוצר של הפריט( ,ולפי מס' העמודים .יש ליצור קיצור
בעברית גם למקורות לועזיים.
איטה שפירא ,ככל עם ועם :ישראל  ,2000-1881ירושלים ) 2014להלן :שפירא ,ככל עם ועם(,
עמ' .55
באזכור השי יופיע שם הפריט בגופן מודגש .שפירא ,ככל עם ועם ,עמ' .77
הפיה לאזכור וסף של מאמר או ספר באגלית תמוקם אחרי מספר העמוד ,ולא כמו
בעברית.
Sylvia Walby, ‘Woman and Nation’, in: Gopal Balakrishnan (ed.), Mapping the
) Nation, London 1996, p. 243להלן :וולבי ,אישה ואומה(.
 .5בהפיה לאותו פריט ,הערה אחר הערה ,כותבים :שם ,עמ' ) .55ללא הדגשה( .בהפייה לאותו
עמוד באותו פריט ,הערה אחר הערה ,כותבים :שם ,שם .בלועזיתibid. :
 .6אם זכר פריט של אותו מחבר באותה הערה ,בזה אחר זה ,בפעמים הוספות כותבים :ה"ל.
בלועזיתidem. :
 .7אין צורך בשמות של הוצאות ספרים ,ובשמות מתרגמים )אלא אם יש בגוף המאמר
התייחסות לסוגיות של תרגומים שוים(.
 .8עבודת דוקטור או עבודת גמר לתואר שי:
מחברת ,כותר ,עבודת דוקטור ,אויברסיטת תל-אביב  ,2003עמ' .11
מחבר ,כותר ,עבודת גמר לתואר שי ,אויברסיטת חיפה  ,2001עמ' .22
 .9ארכיוים :הפיות לארכיוים זהות להפיות למאמרים ,תוך ציון המחבר ,כותרת הפריט בין
מרכאות והתאריך )במידה וקיימים .החיות לכתיבת תאריכים ראו בהמשך(:
מחבר' ,כותרת' ,תאריך ,שם ארכיון ,מס' תיק.
שמות הארכיוים יופיעו תמיד במלואם תחילה ,עם ציון הקיצור בסוגריים )להלן :אצ"מ(.
בהפיה הבאה יופיע קיצור שם הארכיון במודגש.
 .10מכתבים :בהפיה למכתב מצייים את המילה "מכתב":
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מכתב בן-גוריון לפישמן )לא :אל פישמן(.
 .11פרוטוקולים :הפיה לפרוטוקול של מוסד או גוף מסוים כותבים עם המילה פרוטוקול ובלי
המילה ישיבה:
פרוטוקול מרכז מפא"י ,21.11.1933 ,ארכיון מפלגת העבודה.2-023-933/5 ,
 .12כתבה בעיתון יומי :יש לציין את השם המלא של המחבר )אם יש( ,כותרת המאמר ,שם
העיתון והתאריך .אין צורך במספרי עמודים:
'משקיפי האו"ם' ,מעריב.17.2.1955 ,
 .13כתבה בכתב עת לא אקדמי :מספר חוברת או כרך בכתבי עת בעברית יצויין ללא גרשיים.
השה תצויין ללא סוגריים.
מחבר' ,כותרת' ,כתב עת ,כרך כג ,1939 ,עמ' .6
מספר עמוד שמצוין באותיות יובא ללא גרש או גרשיים .למשל :עמ' רמד.
 .14איטרט :בהפייה למקור איטרטי אין צורך לציין  .http://יש להתחיל את הכתובת מ-
 wwwאו מה שמופיע .חוץ לציין בין סוגריים את תאריך הדליה:
) humanities.tau.ac.il/zionism/דלה ב(1.2.2012-

החיות וספות
 .1אין להפות להערה קודמת באמצעות המילה לעיל.
 .2בין פריט לפריט מבדילים באמצעות ; )קודה פסיק(.
 .3בהפיה לפריט כותבים :ראו) ,ראו  +פסיק(.
 .4כותבים :שות השלושים ,המאה התשע-עשרה )לא שות ה ,30-המאה ה .(19-אין לכתוב
תאריכים עבריים ,אלא אם זה חיוי להבת העיין במקרים דירים.
 .5תאריכים בגוף הטקסט יופיעו כך :ב 2-בובמבר ) 1924עם מקף קצר( .תאריכים בהערות
השוליים ייכתבו כך .2.11.1924 :תאריכים בעברית יופיעו במקרה שרק תאריך בעברית כתב
בעיתון ,ואז יש להוסיף בין סוגריים את התאריך בלועזית.
 .6מספרים ייכתבו מימין לשמאל עם מקף קצר.1939-1918 :
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