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 "צהרשל ארגון "כתב העת 
 הגשההתקנת מאמרים לכללי 

 תוכן .1
 המאמרים יעסקו בסוגיות הלכתיות בנושאי חברה, משפחה, דת ומדינה. .א

מן המקורות  הטיעון המרכזי במאמר יהיה ממוקד וברור, ינומק בנימוקים מבוססים .ב

 , תוך התייחסות, ככל הניתן, לכתיבה ההלכתית העדכנית הקיימת בנושא המאמר.    ההלכתיים

של  הפסיקהמסקנות יהיו כפופים לכללים המקובלים במסורת דרך הסקת ההדיון ההלכתי ו .ג

 ההלכה. 

 המאמרים ייקראו ויישפטו ע"י אחד העורכים ושניים מחברי המערכת. .ד

 מבנה .2

 . סיכוםפרקים וראשי לפי המאמר יכלול הקדמה, דיון  .ה

 בהקדמה יוצגו בקצרה הנושא או הבעיה שיידונו, הטיעון המרכזי של המאמר ודרך הדיון.    .ו

 .בכותרת קצרהשיכותרו  מילים 1000 -כתתי נושאים באורך של לפרקים או המאמר יחולק ל .ז

 הדיון.ן מעולות בסיכום תהיה התייחסות תמציתית לטיעון המרכזי של המאמר ולמסקנות ה .ח

 .הערות שולייםיש למקם באו טפלים מילים( ודיונים צדדיים  חמשעל מהפניות ארוכות ) .ט

, שבו יתוארו השאלה או הבעיה העומדת לדיון, הטיעון המרכזי של לכל מאמר יצורף תקציר .י

 .המאמר ומסקנתו העיקרית

 היקף .3
 מילים. 6000-היקף המאמר על חלקיו השונים, כולל הערות שוליים, יהיה כ .יא

   .מילים 250-כיהיה באורך של התקציר  .יב

 כללי ציטוט .4

 יד כתבי להתקנת כללים": תרביץכתב העת ם המפורטים בכלליהע"פ  -ספרות ההלכה  .יג

 .306-301עב )תשס"ג(, בעמ' תרביץ  "׳תרביץ׳ב לפרסום המוצעים

)מהדורה  האזכור האחיד בכתיבה המשפטיתכללי ע"פ  - ולועזית משפטית, ספרות כללית .יד

, 32-40סעיפים ב)בעיקר  htm-ver2-http://www.tau.ac.il/law/izkur/html.(, 2013שנייה, 

44-43). 

 עיצוב מסמך .5

 .10בגודל השוליים , ובהערות 12בגודל  davidגופן , wordמסמך יש להגיש ב .טו

 שורות. 1.5 שליהיה רווח ה .טז

 .wordע"פ ברירת המחדל של  היהישוליים הרוחב  .יז

 ס"מ בציטוטים של יותר משתי שורות. 1הזחה של יש לבצע  .יח

 הפניה להערות השוליים תהיה לאחר סימן הניקוד. .יט

 ם אישייםפרטי .6

, כתובת דוא"ל ומספר מגורים פרטי התקשרות )כתובת, המלא על כותב המאמר לשלוח את שמו .כ

 אריו ותפקידיו העדכניים.   תטלפון נייד(, 
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 כתב העת צהר )תשע"ה( -מדריך מקוצר לכללי ציטוט אחידים 
 הוראות כלליות .1
יד מוצעים  כתבי להתקנת "כלליםכללי הציטוט המחייבים להפניות שאינן מופיעות כאן הם:  .1

כללי האזכור האחיד בכתיבה  ;306-301עב )תשס"ג(, בעמ'  תרביץ לפרסום ב׳תרביץ׳"
 htm-ver2-http://www.tau.ac.il/law/izkur/html.(, 2013)מהדורה שנייה,  המשפטית

(. יש לשים לב לשינויים במדריך זה מהכללים המקבילים בקבצי 44-43, 40-32)בעיקר בסעיפים 
 לו.הכללים הל

כעיקרון ראשי התיבות ייפתחו, אלא אם רגילים לקרוא את המילה כפי שהיא בראשי תיבות.  .2
 לדוגמה: רמב"ם, רשב"א, רמ"א, ש"ך, ט"ז. אבל: שולחן ערוך, מגן אברהם, פרי מגדים.

 ציון ד"ה ללא מרכאות, לדוגמה: רש"י, שבת יט ע"א, ד"ה לביתו.  .3

 תנ"ך .2
 ]שם ספר[ ]מספר פרק[, ]מספר פסוק[

 דוגמה: שמות כא, ב  
 ספרות חז"ל .3

 משנה ותוספתא .3.1
 ]משנה/תוספתא[, ]שם מסכת[ ]פרק[, ]משנה[ 

 דוגמה: משנה, פאה א, א
 תלמוד בבלי .3.2

 ]שם מסכת[ ]דף[ ]ע"א/ע"ב[
 דוגמה: בבא קמא עג ע"א

 תלמוד ירושלמי .3.3
 ירושלמי, ]שם מסכת[ ]פרק[, ]הלכה[

 דוגמה: ירושלמי, שביעית ח, א  
 ומדרשי אגדהמדרשי הלכה  .3.4

 ]שם המדרש )מהדורה([, ]פרשה/ספר[ ]פרק[, ]פיסקה[
 דוגמאות: ספרי )פינקלשטיין(, כי תבוא, רצז

 שמות רבה )שנאן(, וארא י, ד         
 מדרש תנחומא )בובר(, וישב ה          

 פרשנות וחידושים לתלמוד .4
 ]שם הפרשן[, ]מסכת[ ]דף[ ]עמוד[, ]ד"ה[

 ד ע"ב, ד"ה ומציעתאדוגמאות: רש"י, חולין צ
  נימוקי יוסף, סנהדרין יג ע"א מדפי הרי"ף, ד"ה רצו כותבין           
  חידושי הריטב"א, כתובות טו ע"א, ד"ה ופרקינן           

 ]שם הפרשן[, ]מסכת[, ]פרק[ ]סימן/רמז[
 דוגמאות: רא"ש, כתובות, פרק ג, סימן ה 

 מרדכי, ראש השנה, רמז תשח            
 ספרות הפוסקים .5

 ]שם החיבור[, ]שם החלק[, ]פרק/סימן[, ]הלכה/סעיף[
 דוגמאות: משנה תורה, זכיה ומתנה, פרק יא, הלכה טו

 שולחן ערוך, חושן משפט, סימן עה, סעיף ז       
 ספרות השו"ת .6

 שו"ת ]שם השו"ת[, ]חלק[, ]סימן[, ]אות[
 דוגמאות: שו"ת דברי מלכיאל, חלק א, סימן כא, אות ט

   שו"ת היכל יצחק, אורח חיים, סימן כ    
 ספרות כללית .7

 ספרים .7.1
[ ]מספר הכרך[ )]המהדורה[, ]שם העורך[, ]שם המתרגם[, שנת פרסום שם הספר]שם המחבר[ ]

 הספר[(, ]הפניה לעמ'[
 )מהדורה שלישית, התשנ"ג( דיני משפחהדוגמה: בן ציון שרשבסקי 

 מאמרים בכתבי עת ובספרים .7.2
[ ]מספר הכרך[ ]מספר העמוד הראשון שם כתב העת/הספר]"כותרת המאמר"[ ]]שם המחבר[ 

 של המאמר[ ]שנת פרסום הספר[, ]הפניה לעמ' מסוים/מסוימים[
 19כח  תחומיןדוגמה: הרב שלמה דיכובסקי "דרך השיפוט הראויה בבתי הדין הרבניים" 

 )התשס"ח(
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