'˙ÂÂ·˙' ˙‡ˆÂ‰ – ‰˜˙‰ ÈÏ‰Â
¯Ó‡Ó‰ ÛÂ‚ – ‡ ˜¯Ù
˙Â˜ÒÙÂ ‰˘Ó È˜¯Ù .1
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

מומל לחלק את המאמר לפרקי משנה ולתת כותרת לכל פרק.
לא יבואו נקודה או נקודתיי בסו הכותרת.
במאמר שבו כל פרקי המשנה באותה רמה :א אי כותרת ,יסומ פרק המשנה
באותיות א ,ב ,ג ,וכו' מודגשות במרכז השורה .א יש כותרת – היא תופיע
באותיות מודגשות צמודה לימי .במקרה כזה מומל למספר באותיות ,אלא א
כ יש סיבה מיוחדת שלא לעשות כ.
כשפרקי המשנה אינ באותה רמה :בדר כלל הרמה העיקרית תבוא במרכז,
והרמה המשנית בצמוד לימי.
השורה הראשונה בכל פסקה במאמר תוזח.
יוצאי מ הכלל ,שאי בה הזחה:
 .1בתחילת כל מאמר או פרק משנה.
 .2לאחר ציטוט ,למעט חריגי.
 .3לאחר קטע בסגנו סיעו.
 .4בהערות שוליי.
 .5פסקה בת שורה בודדת.

˙Â‡·ÂÓ .2
א.
ב.
ג.
ד.

מובאה ארוכה ‡ Âמשמעותית תובא בסגנו ציטוט )כלומר ,בפסקה עצמאית,
מוזחת כולה( .מובאה קצרה תישאר בגו הטקסט.
מובאה בסגנו ציטוט לא תוק במרכאות )בודדות או כפולות(.
ציטוט בתו מובאה בסגנו ציטוט )כגו פסוק המובא בקטע מהגמרא( יוק
במרכאות בודדות.
מובאה קצרה בגו הטקסט תוק במרכאות כפולות .א בתו מובאה כזו יש
צור לשי במרכאות מילה או מספר מילי ,הציו ייעשה על ידי מרכאות
בודדות.
דוגמה :כפי שצוי במאמרו" :לא כל הראשוני הבדילו בי 'גרמא' ל'גרמי' ,והכלל 'גרמא
בנזקי פטור' חל על שניה".

על אתר טו )אדר תשס"ט(
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ה .ציטוט פסוקי שיש בה קרי וכתיב :הציטוט יהיה על פי הכתיב ,והקרי יצוי
בסוגריי מרובעי בתוספת המילה קרי ,הכתיב לא ינוקד.
דוגמות:
)ר( וְ ִאֵי ַהָ".
ָ ַה ֶ! ֶל ְ אחשרש ] ֲא ַח ְ#וֵר #$קרי[ ַמס ַעל ָה ֶ
 .1בטקסט מנוקדַ " :ו ֶ
 .2בטקסט לא מנוקד" :ויש המל אחשרש ]אחשורוש קרי[ מס על האר( ואיי הי".

ו .תוספות על הציטוט:
 .1פירוש קצר ,הסבר קצר וכד' ,יובאו בסוגריי מרובעי )ולא בהערה!( .א
יש צור ,יבוא פסיק לאחר התוספת ,ואחריו ראשי התיבות של שמו של
כותב המאמר.
דוגמה" :הלכו לה ]חנניה ,מישאל ועזריה ,י"מ[ מיד אצל יחזקאל .אמרו ליה :נסגוד ליה
או לא?".

 .2תרגו או פירוש מילה – יבוא לפניה סימ שוויו.
דוגמה" :בפתיחת הפרק אנו פוגשי במצג ]= אקספוזיציה[ התור רבות להבנת הפרק
כולו".

ז .מקו ציו המקור למובאה:
 .1מקור ארו )כגו :בראשית רבה פרשה יא ג ,מהד' תיאודוראלבק עמ' – (223
יובא בהערה .ציו ההערה יובא לאחר המקור.
 .2מקור קצר – יובא בדר כלל בסוגריי בסו המובאה.
בסגנו ציטוט – לא תבוא נקודה בסו המובאה .מראה המקו יובא ביישור
לשמאל בתו סוגריי עגולי ,והנקודה תבוא לאחר הסוגריי.
דוגמה:
תנו רבנ :בי השמשות ספק מ היו ומ הלילה ,ספק כולו מ היו  ,ספק כולו מ
הלילה – מטילי אותו לחומר שני ימי  .ואיזהו בי השמשות – משתשקע החמה
כל זמ שפני מזרח מאדימי ,הכסי התחתו ולא הכסי העליו – בי השמשות,
)שבת לד ע"ב(.
הכסי העליו והשוה לתחתו – זהו לילה ,דברי רבי יהודה

ח .ציטוט פסוקי בסגנו ציטוט ב ÌÈ„‚Óייעשה בניקוד מלא .בגו הטקסט ,וכ בכל
הפרסומי שאינ עוסקי במקרא במישרי – הפסוק יבוא בצורתו על פי נוסח
המסורה ,ובתוספת ניקוד חלקי.
ט .ציטוט פסוקי המקרא יהיה בהתא לנוסח המסורה על פי מהדורת ÌÈÏ˘Â¯È ¯˙Î
– ˙" ,ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Íירושלי  .2000ג מספור הפסוקי
ייעשה על פי מהדורה זו.
י .פסוקי המצוטטי בתו מובאה )כגו :קטע מהגמרא ,ממדרש או מפרשני
המקרא( ייכתבו על פי נוסח המסורה )אלא א כ הכותב מבקש לשמור על
כתיב צמוד למקור ,ומעיד על כ במפורש(.
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יא .הכתיב במובאה יבוא כפי שהוא במקור .יש להקפיד על ציטוטי מדויקי.
בטקסטי קלסיי נית להוסי פיסוק.
יב .בציטוט בתו מובאה בדר כלל יש לציי את מקור הציטוט )אלא א כ מדובר
בציטוט ידוע ,פרפרזה וכד'(.
ÌÈÈÏÂ˘ ˙Â¯Ú‰ .3
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

המספר המפנה להערת שוליי יבוא  ¯Á‡Ïסימ הפיסוק.
דוגמה :כפי שנזכר במקומות רבי1.
ההערות ימוספרו במספור רצו ,ללא חלוקות משנה )לא הערה 10א וכד'(.
לא תבואנה שתי הפניות להערה אחת .במקרה הצור תבוא הערה נוספת בפני
עצמה ובה תבוא הפניה להערה קודמת.
בסו כל הערה ,ללא יוצא מ הכלל ,תבוא נקודה.
בתו הערה לא יבוא סגנו מיוחד )מוזח( לציטוט .נית להדגיש ציטוט על ידי
כתיבתו בפסקה נפרדת.
הערה ראשונה נפרדת המתייחסת למאמר כולו )לדוגמה ,הערת תודה של
המחבר וכד'( תצוי בהערות השוליי על ידי כוכבית – * ,ללא ציו בכותרת
כלל.
הפניה חוזרת לפריט ביבליוגרפי תיעשה באמצעות ציו ש הכותב ,מספר
ההערה הראשונה שבה הובא הפריט במלואו.
דוגמה :ראה בהמש מאמרו של אורב )לעיל ,הערה  ,(5המפרי טענה זו.
ראה :אורב )לעיל ,הערה  ,(5עמ' .78/72

ח .מראה מקומות לפריטי ביבליוגרפיי יובאו בדר כלל במקו הזכרת הראשו,
ולא ברשימה ביבליוגרפית מרוכזת בסו המאמר ,אלא א כ מדובר במספר רב
מאוד של הפניות.
ט .לא יבוא רווח שורות בי ההערות ובי פסקות בתו הערה.
˙ÂÈÙ¯‚ÂÈÏ·È· ˙ÂÈÙ‰ – · ˜¯Ù
*

את מילות ההפניה ,כגו :ראה ,עיי וכד' ,יש לכתוב במלוא ללא קיצור .אחריה
יבואו נקודתיי )בדר כלל ,אלא א מדובר בהפניה קצרה מאוד ,או כחלק
ממשפט(.
עוד בעניי זה עיי  :ר' גולדנברג' ,ערי הפרזות' ÌÈ„‚Ó ,ל ,תשנ"ט ,עמ' .72/67
אבל :ראה לעיל עמ'  ;17עיי בהערה  ;6ראה מאמרו המפורט של ר' גולדנברג ,הנזכר לעיל.
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Í"˙Ï ˙ÂÈÙ‰ .1
א .ש הספר יובא במלואו ללא קיצור ,פרט לספר ששמו מורכב:
שמ"א ,שמ"ב ,מל"א ,מל"ב ,שה"ש ,דה"א ,דה"ב.
ב .ת דעת.˙Ï‰˜ ,ÌÈÏÈ‰˙ ,Â‰ÈÓ¯È ,Â‰ÈÚ˘È :
ג .לא יבוא פסיק אחר ש הספר .ציו הפרק יבוא בלוויית גרש )באות אחת( או
גרשיי )בשתיי או שלוש אותיות( .פסיק יפריד בי פרק לפסוק ובי פסוק
ופסוק .ציו הפסוק יבוא ללא גרש/גרשיי:
דוגמה :שופטי ח' ,יא; מל"ב ט"ז ,יג; בראשית ט"ז ,יד ,יח ,כג; י"ז ,ג ,ט/יא.

‰˘ÓÏ ˙ÂÈÙ‰ .2
ש המסכת במלואו )ללא ראשי תיבות או קיצורי( .לא יבואו פסיקי בתו
ההפניה .הפרק והמשנה )על פי מהד' וילנה או קהתי( בראשי תיבות .במקרה של ציו
מספר משניות רצופות ,תבוא לאחר ציו הפרק המילה – משניות  +מספרי המשניות
)ללא גרש( .אי לצטט משנה על פי מיקומה בתלמוד.
דוגמות :בבא קמא פ"ג מ"ב.
ברכות פ"ג משניות א/ד.

‡˙ÙÒÂ˙Ï ˙ÂÈÙ‰ .3
א .המילה תוספתא  +ש המסכת במלואו .לא יבואו פסיקי בתו ההפניה .הפרק
וההלכה בראשי תיבות.
ב:˙Â¯Â„‰Ó .
עד סו ה'בבות' בנזיקי – הציטוטי יהיו על פי מהד' ליברמ; סו נזיקי,
קדשי וטהרות – מהד' צוקרמאנדל.
ההפניות למהדורות יהיו למספר העמוד .ת דעת :מהד' ...עמ'...
דוגמה :תוספתא תעניות פ"ב ה"ג ,מהד' ליברמ עמ' .453
תוספתא סנהדרי פי"ב ה"ד ,מהד' צוקמאנדל עמ' .433

‰ÎÏ‰ È˘¯„ÓÏ ˙ÂÈÙ‰ .4
לא יבואו פסיקי ,לא יבואו קיצורי )פרט למכילתא „¯˘·".(È
צורות החלוקה שונות במדרשי ההלכה השוני ובמהדורות השונות .ההפניות ייעשו
על פי החלוקה המקובלת במהדורה המדעית שבשימוש .להל דוגמות לכל
המדרשי:
מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דעמלק בשלח פרשה ב ,מהד' הורווירבי עמ' 186
]ת דעת :יש לציי ה את המסכתא ה את פרשת השבוע[.
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מכילתא דרשב"י בא י"ג ח ,מהד' אפשטיימלמד עמ' .40
תורת כוהני:
עד סו דיבורא דחובה – מהד' פינקלשטיי:
דיבורא דנדבה פרק ב ב ,מהד' פינקלשטיי עמ' .27
לאחר דיבורא דחובה – מהד' ווייס:
תורת כוהני בהר פרק ז ב ,מהד' ווייס קט ע"ג.
תורת כוהני בהר פרשה ו ה ,מהד' ווייס קי ע"א.
ספרי במדבר פיסקא קז ,מהד' הורווי עמ' .107
ספרי זוטא ט"ו כה ,מהד' הורווי עמ' .285
ספרי דברי פיסקא קיא ,מהד' פינקלשטיי עמ' .171
מדרש תנאי דברי ל"ג ז ,מהד' הופמ עמ' .214

‡:Â

ÌÈ„ÂÓÏ˙Ï ˙ÂÈÙ‰ .5
תלמוד בבלי :ש המסכת  +הד ללא גרש/גרשיי  +ע"א/ע"ב .לא יבואו פסיקי.
דוגמה :קידושי פא ע"ב.

תלמוד ירושלמי :ירושלמי  +ש המסכת  +הפרק בראשי תיבות  +הד בדפוס
ונציה/קרוטושי  +ע"אע"ד .יבוא פסיק בי הפרק לבי הד.
דוגמה :ירושלמי תעניות פ"ד ,סח ע"ג.

Ì"·Ó¯Ï ˙ÂÈÙ‰ .6
לא יבואו פסיקי בהפניה .יש לכתוב :הלכות _________  +פ" + -ה" .-א שמו
של הרמב" לא מוזכר לפני כ ,יש להוסי – משנה תורה .במקרה של ציו מספר
הלכות רצופות ,תבוא לאחר ציו הפרק המילה – הל'  +מספרי ההלכות )ללא
גרש/גרשיי(.
דוגמות :הרמב" פוסק בהלכות בית הבחירה פ"ב ה"ד.
עיי  :משנה תורה הלכות בית הבחירה פ"ב ה"ד; הלכות שבת פ"ג הל' ז/יא.

‰„‚‡ È˘¯„ÓÏ ˙ÂÈÙ‰ .7
במקו שיש מהדורה ביקורתית יופנה על פיה .צורת ההפניה תהיה על פי המקובל
במהדורה המדעית .לא יובאו פסיקי בהפניה .ש המדרש יובא ללא קיצורי .להל
דוגמות למדרשי הנפוצי )במדרשי אחרי יש להפנות על פי העקרונות הנ"ל(:
בראשית רבה פרשה לד ה ,מהד' תיאודוראלבק עמ' .315
]טקסט המופיע רק במהדורת וילנה יופנה על פי העמוד במהדורה זו ,ובתוספת
הערה על היעדר הטקסט במהדורת תיאודוראלבק[.
ויקרא רבה פרשה לב ,מהד' מרגליות עמ' תרצא.
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שמות רבה:
פרקי א'י"ד :שמות רבה פרק ה ט ,מהד' שנא עמ' .159
פרקי ט"ומ' :שמות רבה תרומה פרשה לא טז.
במדבר רבה פרשה טו כג.
דברי רבה:
מהד' וילנה :דברי רבה פרשה ג יב.
מהד' ליברמ :דברי רבה פרשת עקב ,מהד' ליברמ עמ' .89
שיר השירי רבה פרשה ב ג.
אסתר רבה פתיחתא יא .אסתר רבה פרשה ו ב.
רות רבה פרשה ח א.
רות רבה פתיחתא ו.
איכה רבה פתיחתא כג ,מהד' בובר עמ'  :Â‡ 18איכה רבה פרשה ב ד ,מהד' בובר
עמ' .11
קהלת רבה פרשה ח ד.
מדרש תנחומא:
הפניה למהדורה הרגילה :תנחומא תולדות יא.
הפניה למהדורת בובר )ה˘ ‰Âמהותית!( :תנחומא )בובר( תולדות יא ,עמ' .132
פסיקתא דרב כהנא פרה אדומה פסקא ד ב ,מהד' מנדלבוי עמ' .55
פסיקתא רבתי זכור פי"ב ,מהד' איש שלו מז ע"א.
מדרש שמואל פרשה ב ז ,מהד' בובר עמ' .50
מדרש משלי פרק ו ,מהד' וויסוצקי עמ' .43
מדרש תהילי יב ב ,מהד' בובר עמ' .106
* מדרש שוחר טוב – ראה :מדרש תהילי.
מדרש הגדול בראשית כ"ב טז ,הוצ' מוסד הרב קוק עמ' שנט.
ילקוט שמעוני:
על התורה :ל ל רמז סט ,הוצ' מוסד הרב קוק עמ' .261
על נ" :ילקוט שמעוני תהילי רמז תתסח.
סדר אליהו רבה פירקא ה ,מהד' איש שלו עמ' .26
סדר אליהו זוטא פירקא יג ,מהד' איש שלו עמ' .194
* תנא דבי אליהו – ראה :סדר אליהו.
אבות דרבי נת נו"א/נו"ב פ"א ,מהד' שכטר עמ' .7
ÌÈ¯ÙÒÏ ˙ÂÈÙ‰ .8
· ÌÈÈÒÏ˜ ˘„Â˜ È¯ÙÒאי צור להפנות על פי נוהלי ההתקנה המפורטי ,אלא א כ
יש משמעות למהדורה ספציפית .יש להדגיש את ש הספר באות עבה .אי להפנות
על פי מספר עמוד ,אלא א כ מצייני את המהדורה.
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דוגמה :בנושא זה נחלקו האחרוני :ה ‰¯Â¯· ‰˘Óסובר שאסור )אורח חיי סי' קסח ס"ק ב(,
אול ה) ˘È‡ ÔÂÊÁש( מתיר.

˘] ¯·ÁÓ‰ Ìהש הפרטי – האות הראשונה  +גרש; במקרה של שני שמות – ראשי
תיבות .דוגמה :י' זקובי; ח"ה ב ששו[; לאחר ש המחבר יבוא פסיק.
˘ ;[‰·Ú ˙Â‡·] ¯ÙÒ‰ Ìלאחר ש הספר יבוא פסיק.
] Í¯Îא יש; מספר הכר יצוי ללא המילה כר וכד' .מספר הכר יבוא באותיות
עבריות .אחרי מספר הכר יבוא פסיק[.
דוגמה :מ"ד קאסוטו ˙ÈÚÎ ˙Â¯ÙÒÂ ˙È‡¯˜Ó ˙Â¯ÙÒ ,ב ,ירושלי תשל"ט.

] ‰‡ˆÂ‰‰ ˙˘Â ‰‡ˆÂ‰‰ ÌÂ˜Óלא יבוא פסיק בי המקו לשנה; פסיק יבוא לאחר
השנה[.
דוגמה :ירושלי תשכ"ז,

] (ÌÈ)„ÂÓÚ‰ (È)¯ÙÒÓהמספרי יובאו מימי לשמאל .דוגמה :עמ'  .10399ת דעת:
אי חובה לציי את מספר הפרק בספר או את שמו[.
א ישנ הבדלי משמעותיי בי המהדורות השונות ,יש לציי את מספר
המהדורה.
דוגמה :עיי  :נ' ליבובי( ,˙È˘‡¯· ¯ÙÒ· ÌÈÂÈÚ ,ירושלי תשל"ג ,3עמ' .179/176

 :Ì‚¯˙Óאי צור להזכיר את ש המתרג ,אלא א כ מדובר בתרגו ספציפי בעל
משמעות מיוחדת.
('„ÎÂ ÔÂ¯ÎÈÊ È¯ÙÒ· ,ÌÈˆ·˜· ,˙Ú È·˙Î·) ÌÈ¯Ó‡ÓÏ ˙ÂÈÙ‰ .9
א .בכתבי עת:
ש המחבר ,ש המאמר ]מוק במרכאות בודדות[ ,ש כתב העת ]באות עבה[ +
מספר החוברת ]ללא פסיק ביניה[ ,שנה ,מספר העמוד.
דוגמה :י' אבישור' ,לרקע ההיסטורי של מגילת אסתר' ‡¯˜Ó ˙È· ,קי ,תשמ"ז ,עמ' .291/289

ב .בקבצי )שיש לה עור(:
ש המחבר ,ש המאמר ]מוק במרכאות בודדות[ ,בתו :ש העור/העורכי +
)עור/עורכי( ,ש הקוב ]באות עבה[ ,מקו ותארי ,מספר העמוד .א יש יותר
משני עורכי ,יש לציי רק את שמו של העור הראשו ,ולהוסי :ואחרי.
דוגמה :מ' סבתו' ,בית די של בוררי ' ,בתו :מ' בר אשר )עור(,¯‡ÈÂ¯· ÈÎ„¯Ó ·¯Ï Ï·ÂÈ‰ ¯ÙÒ ,
ירושלי תשנ"ד ,עמ' .123/120

˙ÂÈ„ÙÂÏ˜Èˆ‡· ÌÈÎ¯ÚÏ ˙ÂÈÙ‰ .10
ש המחבר ,ער ,ש הער ]מוק במרכאות בודדות[ ,המילה :אנציקלופדיה  +שמה
]באות עבה[  +מספר הכר ]ללא פסיק[ ,מקו ההוצאה ושנת ההוצאה ,מספרי
העמודי או הטורי.
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דוגמה :עיי  :מ' פלסנר ,ער 'הדסה' ˙È‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ,ב ,ירושלי תשכ"ה ,טור .796

˜ÂÒÈÙ ÈÏÏÎ – ‚ ˜¯Ù
˙ÈÏÏÎ .1
יש להשתמש בכללי הפיסוק של האקדמיה ללשו העברית שהתפרסמו ב,ÌÚÏ ÂÂ˘Ï
אייר התשנ"ו.
ÌÈÈ¯‚ÂÒ .2
א .רצוי להימנע משימוש מופרז בסוגריי ,ולהשתמש בהערות שוליי.
ב .הסימו הרגיל בסוגריי ייעשה בסוגריי עגולי .במקרה של סוגריי בתו
סוגריי יהיו הסוגריי החיצוניי עגולי ,והפנימיי מרובעי.
דוגמה :שיטה זו נהגה בכל מלחמות ישראל )ובאופ מיוחד יושמה במלחמת ששת הימי
]בעיקר בגזרה הסורית[ ובמלחמת יו הכיפורי(.

ג .סימ הפיסוק השיי לגו המשפט יבוא מחו לסוגריי.
דוגמות :כ סוברי רוב הפרשני )רש"י ,רד"ק ועוד(.
זו הייתה שיטתו לאור כל השני )בעקבות ניסיונו האישי?( ,ומעול לא חרג
ממנה.

˙ÂÏÂÙÎ ˙Â‡Î¯ÓÂ ˙Â„„Â· ˙Â‡Î¯Ó .3
א .לגבי השימוש בסימני אלו במובאות ובציטוטי – עיי פרק א ,סעי .2
ב .השימוש במרכאות כפולות הוא רק למטרות ציטוט .כמו כ משמשי גרשיי
למספור )דוגמה :בראשית י"ד( ובראשי תיבות.
ג .מונחי ,ביטויי אירוניי ,סלנג ,מילי שאינ משמשות במשמעות הרגילה
וכד' – יסומנו במרכאות בודדות.
דוגמות :הציונות אינה 'ש פרטי' ,אלא 'ש משפחה'.
התבטאות כזו נחשבת כיו ל'אאוט'.
כיצד עלינו להתייחס ל'יושר' מסוג זה?

ד .הסימו של המרכאות בסימ הפתיחה יבוא לאחר אותיות השימוש מש"ה וכל"ב,
פרט לחריגי )בעיקר לאחר האות ה ,כשהיא באה לפני ש ותואר(.
דוגמות :הדבר אינו מתאי ל'רוח המקראות'.
אבל :אלה הולידו את 'הדרוויניז החברתי'.
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˙Â·È˙ È˘‡¯ .4
א.
ב.

ג.
ד.

יש להימנע משימוש בראשי תיבות וקיצורי בגו המאמר )על ידי – ולא ע"י,
אחר כ – ולא אח"כ ,על פי – ולא ע"פ(.
השימוש בראשי תיבות ייעשה בעיקר לשמות ולראשי תיבות המבוטאי כמילה
ממש ,כגו :רש"י ,הרמב" וכד'; שליט"א ,חז"ל ,זצ"ל ,ש" ,תנ" ,להד" וכד'.
בראשי תיבות כאלו יבואו האותיות הסופיות מנצפ" בצורת הסופית.
עוד ראשי תיבות וקיצורי לגיטימיי )בגלל שכיחות( :ר' )= רבי( ,וכו' ,וכד',
ד"ה ,הקב"ה ,אע"פ ,וצ"ע ,ואכמ"ל ,וכיו"ב.
הכותב רשאי ליצור ראשי תיבות במקו שהדבר מתבקש ,כגו כשש או מושג
מופיעי פעמי רבות במאמר.
דוגמה :במאמר זה ברצוני להציע גישה שונה מגישתו של הרב יואל ב נו )להל  :הרי"ב(,
הנסמכת על פשטי המקראות.

„È¯ÙÓ Â˜Â ÈÚˆÓ‡ Û˜Ó ,ÔÂÈÏÚ Û˜Ó .5
א .סימו קו מפריד בי חלקי משפט ייעשה כשלפני הקו המפריד ואחריו יש רווח.
דוגמה :מאמציו של הכותב לכתוב בלשו מקראית – אפילו גבוהה – נשאו פרי.

ב .מק עליו – בדר כלל לא ייעשה שימוש במק במילי המצטרפות למושג
אחד .יש לכתוב :על ידי ,בית די ,בעל הבית ,תל אביב ,אר ישראל ,אחר כ,
וכד' .יוצא מ הכלל – לאחר תחיליות :איהבנה ,דושיח ,חדפעמי ,תלתספרתי
]הגדרת 'תחילית' – מילה שאינה עומדת בפני עצמה[.
ג .שימוש נוס של מק עליו – ברצ של שתי מילי המתארות יחד תופעה
)במקרה כזה נית ליידע רק את המילה הראשונה( :הנסיבות החברתיותכלכליות,
דתי/מסורתי ,וכד'.
ד .השימוש במק אמצעי ייעשה בעיקר במקו 'עד' ,בדר כלל במספרי
ובאותיות :עמ'  ;23/21חלק ג/ד; וכד' .לא יבוא רווח לפני המק האמצעי או
לאחריו.
שימושי נוספי במק אמצעי – בציו שמות מקומות ,בדר כלל בהוצאה:
ירושלי/חיפה תשכ"ג ,וכד'.
ÌÈ¯ÙÒÓ .6

במספרי
.(20000

בני שש ספרות ומעלה יבוא פסיק באמצע המספר ) ;200,000אבל:

127

נוהלי התקנה – הוצאת 'תבונות'

¯ÒÁ ·È˙ÎÂ ‡ÏÓ ·È˙Î ÈÏÏÎ – „ ˜¯Ù
א .כללית :יש להשתמש בכללי הכתיב חסר הניקוד של האקדמיה ללשו העברית:
'כללי הכתיב חסר הניקוד – מהדורה חדשה' ,ÌÚÏ ÂÂ˘Ï ,אייר התשנ"ו )מומל
להיעזר ב'מילו ספיר' הנאמ לכללי האקדמיה .יש לקחת בחשבו שבדיקת
האיות בתוכנת  WORDאינה פועלת תמיד על פי כללי אלה( .ככללÌÂ˜Ó· ,
˘.‰ÏÂÎ ‰ÏÈÓ‰ ˙‡ Â‡ ˙Â‡‰ ˙‡ „˜Ï ˘È ˙ÂÚËÏ ˙Â¯˘Ù‡ ˘È
ב .להל רשימת מילי שכיחות שיש לכותב בכתיב מלא )על פי סדר הא"ב( :אישה,
ביר ,הייתה ,היסטוריה ,זיכרו ,חודש ,חינ ,חמישה ,טומאה ,כהונה ,מאוד,
מילה ,מילי ,ניסיו ,פירש ,שולח ,שינה ,שישה ,שישי ,שנייה ,תיבה ,תפילה.
להל רשימת מילי שכיחות שיש לכותב בכתיב חסר ,ויש מקו לנקד במקרה
אמתי ,אפוא ,דמיו ,חכמה,
לטעות )על פי סדר הא"ב( :אזור ,אמנִ ,
של אפשרות ָ
טהרה ,לאמתו ,ממד ,פרות )= ֵ#רות( ,קרב ,תכנית.
˙ÈÊÚÂÏ – ‰ ˜¯Ù
א .כללית :בציוני ביבליוגרפיי בלועזית דר ההפניה תהיה באותה דר כמו
בעברית ,למעט הנקודות הבאות:
 .1בציו ש הכותב תבוא ˜ ‰„Âלאחר האות הראשונה של הש הפרטי )כ
ג א יש שני שמות פרטיי(.
 .2בציו מספרי העמודי יש לכתוב  ,pp.וא מדובר בעמוד אחד – .p.
 .3ש ספר או כתב עת יובא בהטיה )קורסיב( ולא בהדגשה.
 .4כל פרטי ההפניה ייכתבו בלועזית.
דוגמהY.T. Radday, ‘Chiasm in Joshua, Judges and others’, Linguistica Biblica 27-28, :
.1973, pp. 6-13

ב .כאשר טקסט לועזי משולב במשפט בעברית יבוא סימ הפיסוק במקו הראוי לו
על פי הסדר העברי.
דוגמה :על נושא זה עיי בהרחבה במאמרו של M. Bal, ‘Lots of Writing’, Semeia 54,

.1992, pp. 76-102
ג .בהפניות חוזרות ייעשה שימוש בקיצור עברי .לדוגמה :עיי :בל )לעיל ,הערה ,(6
עמ' .8
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