
 לכותבי מאמריםהנחיית 

 פרטי המחבר .א

ופרטי התקשרות  יש לצרף למאמר דף פרטים אישיים ובו: שם המחבר/ת, שיוך אקדמי

 .הכוללים מספר טלפון, כתובת למשלוח דואר וכתובת דואר אלקטרוני

 שם המאמר .ב

 .בראש המאמר יש לציין את שם המאמר מבלי לציין את שם המחבר

 המאמר היקף .ג

לא כולל  מילים, 8000 היקף המאמר בכתב העת לחקר החברה החרדית לא יעלה על

 .הערות שוליים

 .מילים 40,000 על היקף פרסום מחקרי לא יעלה

 תקציר המאמר .ד

 150בראש המאמר תקציר בעברית בן  לצרף בכתב העת לחקר החברה החרדית: יש

  .מילים 200ותקציר באנגלית בן  מילים

ותקציר באנגלית  מילים 500יש לכתוב בראש הפרסום תקציר בעברית בן  ר:מחק-בפרסום

 .מילים 700בן 

 תבנית המאמר .ה

וברווח של שורה  12 הן בעברית והן בשפות אחרות, בגודל (David) דוד יש לכתוב בגופן

 .וחצי

 רציטוטים והפניות בגוף המאמ .ו

 :ובסיומן תבוא הפנייה בצורה הבאה רכאות,ייטוט ישיר בגוף המאמר ייכתב בתוך מצ ‹

 (1991:32פרידמן, : )מחבר או עורך אחד

 (2003; סיון וקפלן, 43-47: 1985שלהב ופרידמן, : )שני מחברים או עורכים

One author: (Berman, 2000: 908). 

Two authors: (Kosmin & Lange, 1980: 163-165). 

 סימוכין ייכתבו בהערות שוליים באופן הבא, תוך ציון מספרי עמודים: ‹

 :ספר של מחבר אחד ‹

ירושלים: מכון ירושלים  .החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים .1991פרידמן, מ' 

 .לחקר ישראל

 :ספר של שני מחברים

התפשטות תוך הסתגרות: הקהילה החרדית  .1985שלהב, י' ופרידמן, מ' 

 .ישראל ירושלים: מכון ירושלים לחקר .בירושלים

 :ספר של עורך אחד

ירושלים: מכון פלורסהיימר  .יחסי חברה ומדינה: תסריטים לישראל .2002חסון, ש' )עורך( 

 .למחקרי מדיניות



 :ספר של שני עורכים

ירושלים:  ?חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה .2003סיון, ע' וקפלן, ק' )עורכים( 

 .מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד

 :רק של מחבר אחד בספר ערוךפ

. יחסי 2002בתוך: חסון, ש' )עורך(  .סיפור של שני אחים ושתי תנועות .2002גונן, ע' 

 .(. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות129-122חברה ומדינה: תסריטים לישראל )

 :פרק של שני מחברים בספר ערוך

בתוך: קפלן, ק'  .ות בארגון היהודי המרחבימגטו לפרוור: תמור .2012כהנר, ל' ושלהב, י' 

-272ושטדלר, נ', מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחקרה )

 .(. ירושלים: מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד252

 :עת של מחבר אחד מאמר בכתב

 .60-30 :2 ש"ס והציונות: ניתוח היסטורי, כיוונים חדשים .2000הורוביץ, נ' 
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.יצור ומספרי עמודיםתוך ציון שם המאמר, שם הפריט בק הפנייה חוזרת תיכתב בקיצור  

 רשימת מקורות בסוף המאמר .ז

הפנייה  בסוף המאמר תופיע רשימת מקורות שייכללו בה אך ורק פריטים אליהם ישנה

בגוף הטקסט מפורשת . 

 .כל הפנייה בגוף הטקסט חייבת להתייחס אל פריט ברשימת המקורות

 .רשימת המקורות תיכתב באותו אופן בו ייכתבו הערות השוליים
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