הנחיות להגשת מאמר לפרסום ב"דברי החוג הישראלי ע"ש חיים רוזן"
 .1הגשת המאמר
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

המאמר יישלח בדואר אלקטרוני לכתובת. hbzs22@post.tau.ac.il:
אין לשלב במאמר מילים ,תרשימים או תמונות בצבע.
את הסעיפים או את ראשי הפרקים מומלץ למספר על פי שיטת דיואי.
אין להזיח את ראשית הפסקות.
בהנחיות לקוראים יש לנקוט לשון רבים ,כגון ראו ,השוו וכיו"ב.

 .2כתב ,כתיב ופיסוק
 2.1גופנים וגודלם
 1.2.2יש להקליד את הטקסט בגופן דויד .21
 1.2.1את הכותרת הראשית יש להקליד בגופן דויד  ,21ואת כותרות המשנה – בדויד .21
 1.2.1את הדוגמות יש לכתוב בגופן קטן מהרגיל ,מומלץ דויד .21
 1.2.1את הערות השוליים יש לכתוב בגופן קטן ,מומלץ דויד .21
 1.2.1יש להשתמש בא"ב עברי ,לטיני או ערבי .אנא הימנעו ככל האפשר מכתיבה במערכות
א"ב אחרות.
 1.2.1אין להשתמש באותיות נוטות בעברית .לשם הדגשה אפשר לעבות את האותיות או
למתוח קו.
 2.2כתיב
 1.1.2יש להקפיד על כללי הכתיב חסר ניקוד שפרסמה האקדמיה ללשון העברית.
 1.1.1יש לשמור בכל המאמר על אחידות בכתיבת מילים לועזיות באותיות עבריות.
 2.2פיסוק
 1.1.2יש להקפיד על כללי הפיסוק שפרסמה האקדמיה ללשון.
 1.1.1יש להקפיד על ההבחנה בין קו מפריד לבין מקף מחבר ולדייק בשימוש בהם.
 1.1.1.2יש להקפיד על מיקום המקף בגובה העליון של האותיות.
 1.1.1.1יש להקפיד על אורכו של המפריד (ארוך ממקף) ועל מיקומו באמצע השורה.
 1.1.1יש לקצר מילים ,ובכלל זה שמותיהם של אנשים ,רק באמצעות גרש או גרשיים.
 .2הדגמות
 1.2את הדוגמות יש לכתוב בגופן קטן יותר (דויד .)21
 1.1יש למספר דוגמות שדנים בהן .אם אין דיון ,אין צורך למספר.
 1.1את הדוגמות אין צורך להקיף במירכאות.
 .4הערות שוליים
 1.2מקומן של הערות השוליים הוא בתחתית העמוד ולא בסוף המאמר.
 1.1מקום המספר של הערות השוליים הוא אחרי סימן הפיסוק ולא לפניו.
 1.1את הערות השוליים יש לכתוב בגופן דויד 21.
 .5אזכורים
 1.2אזכור בגוף המאמר למחבר עברי יבוא בסוגריים בסדר זה :שם משפחה ,שנת פרסום,
כגון( :רוזן ,תשט"ז).
 1.1אזכור בגוף המאמר למחבר לועזי יבוא בסוגריים בתעתיק שמו לאותיות עבריות בסדר
זה :שם משפחה ,שנת פרסום כגון( :אוסטין.)2611 ,
 1.1אם דברי המחבר מצוטטים במדויק יש להקיפם במירכאות ולציין עמוד ,כגון:
(רובינשטיין ,תשל"א.)261 :
 .6ביבליוגרפיה
 1.2רשימה ביבליוגרפית תיקרא רשימת מקורות.
 1.1יש לקבוע קיצור לכל פריט.
 1.1הרשימה תסודר בסדר אלפביתי עברי של הקיצורים.
 1.1סדר הרישום של ספרים:
 1.1.2מחבר עברי :קיצור ,שנת פרסום שם משפחה ,שם פרטי ,שם הספר (באות מעובה),
מקום הוצאה ,הוצאה.
 1.1.1מחבר לועזי :קיצור (בעברית) ,שנת פרסום ,שם משפחה (בלועזית) ,שם פרטי ,שם
הספר באות מעובה ,מקום הוצאה ,הוצאה.
 1.1סדר הרישום של מאמרים או של אסופות מאמרים:
 1.1.2מחבר עברי :קיצור ,שנת פרסום ,רווח ,שם משפחה ,שם פרטי ,שם המאמר בלי
מירכאות ,שם כתב העת (באות מעובה) ,מספר כרך וחוברת ,עמודים (מימין לשמאל),
מקום הוצאה ,הוצאה.

1.1.1

דוגמות:

פרוכטמן ()1111
ליינס ()2611

פרוכטמן מאיה ,לומר זאת אחרת ,באר שבע ,אוניברסיטת
בן גוריון.
Lyons John, Introduction to Theoretical
Linguistics, Cambridge, Cambridge
University Press.

דותן אהרן ,כתב יד לונדון של התורה – עיון חדש,
דותן (תשנ"ט)
מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה לכבוד
מנחם צבי קדרי ,רמת-גן ,בר-אילן .
שורצולד (רודריג) אורה ,בין השנה שעברה לשנה
שורצולד (תשס"ו–תשס"ז)
הבאה :העדר יידוע והשמטת בי"ת ,חלקת לשון
(ספר יצחק שלזינגר) ,11–13,עמ' .231–211
Blanc Hayim, Israeli Hebrew in Perspective, Ariel 32,
בלנק (,)2631
pp. 93–104
 1.1יש לכתוב בנפרד את הפריטים ששימשו קורפוס המחקר ,ספרי לימוד ,ספרי יעץ כגון
מילונים וקונקורדנציות ודברי עיון ומחקר.
הקפדה על ההנחיות האלה היא אחד התנאים להתקבלות המאמר לפרסום.

