
 .זמננו ויהדות ישראל לתולדות המחלקה במסגרת ודוקטור מוסמך עבודות לכתיבת הנחיות

 

, ודוקטור מוסמך עבודות ושל מחקר הצעות של העקביות וחוסר הטעויות ריבוי, השונים הנוסחים בעקבות

 אמנם. תקלות וימנעו אחידות שיאפשרו יסוד קווי מספר, המחלקה ותלמידי תלמידות, בפניכם להציע החלטנו

 הנקוטה ההיסטורית הדיסציפלינה במסגרת ברם, הביבליוגרפיות להפניות ומגוונות שונות שיטות קיימות

 העת בכתבי מאמרים לכתיבת בהנחיות. ההיסטוריים העת כתבי במרבית הנהוגים לכללים להיצמד יש במחלקתנו

 השיטות משלוש באחת להשתמש ניתן. ובמחלקתנ לכתיבה הראויה הדרך את מוצאים אנו תרביץו קתדרה, ציון

 ולא בעקביות בה להתמיד יש מסוימת שיטה פי על נכתבת שעבודה שמרגע ונדגיש, מחקר עבודת לכתיבת הללו

 ונכתבות עכשווי אופי נושאות אשר זמננו ביהדות בתוכנית עבודות שכותבים מביניכם אלה. לשיטה משיטה לעבור

 מפורטות הנחיות. החברה במדעי הנהוגות מהשיטות אחת לפי לכתוב יכולים החברה מדעי של דיסציפלינות מתוך

 .American Psychological Association-ה באתר יתרים ופירוט ובהרחבה, מגמות העת כתב באתר מצויות

 

 הביבליוגרפית הרשימה

 לתת יש לפיכך, בלבד השוליים להערות אלא הביבליוגרפית הרשימה לכתיבת מתייחסים אינם המצורפים הכללים

 :הביבליוגרפית הרשימה של בעריכתה הקשור המסוים לשוני הדעת את

 ולא תחילה המחבר של המשפחה שם את כותבים, שוליים מהערת בשונה, ביבליוגרפית ברשימה .א

 [רוסמן משה ולא משה רוסמן, למשל] הפרטי השם את

 .המחברים של משפחה שמות של ב"הא סדר לפי תיערך הביבליוגרפית הרשימה .ב

 לכן. בשלמותו לפריט אלא, ספציפיים לעמודים מפנים לא, מהפנייה בשונה, ביבליוגרפית ברשימה .ג

 של העמודים טווח כל את לציין יש מאמר של ובמקרה כלל עמודים לציין אין ספר של במקרה

 .הנדון להקשר שרלוונטיים המדויקים העמודים מספרי ואת הפרטים את מציינים בהפניה. המאמר

, הראשוניים המקורות הינם מקורות. מחקרים לבין מקורות בין להפריד יש הביבליוגרפית ברשימה .ד

 .הכתיבה נסמכת עליהם המשנית הספרות הם מחקרים. ארכיוניים ופריטים עיתונות כגון

 בעברית הפריטים את לציין יש ראשית. לועזית לבין עברית בין להפריד יש הביבליוגרפית ברשימה .ה

 אלה מכן ולאחר בלועזית הפריטים ראשית – להפך אזי באנגלית כותבים ואם) בלועזית מכן ולאחר

 (.שבעברית



 זו שיטה(. כותר קיצור או שנה+מחבר שם) הביבליוגרפית ברשימה הקיצורים בשיטת נוקטים אנו אין .ו

 . ודוקטור מוסמך בעבודות לא אך, היסטוריות אקדמיות ובהוצאות החברה במדעי נהוגה אכן

        


