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 הנחיות להתקנת מאמרים והגשתם לפרסום ב״בית מקרא״               

 
 מחבר/ת יקר/ה, ברוכים הבאים ל״בית מקרא״!

 על מנת להבטיח שיפוט מסודר ויעיל, אנא, שים/י לבך להנחיות המובאות להלן.

 

 

 א. כללי הגשת המאמר:

ים של הגשת המאמרים. מאמרים . המאמר יישלח לפרסום בבית מקרא תוך שמירה על הכללים הבא1

 שלא יוגשו בהתאם לכללים אלה יוחזרו לכותבים קודם שיועברו לשיפוט.

. יש לשלוח את כתב היד בדואר אלקטרוני לעורכת בית מקרא, לפי הכתובת: 2
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פרטי השיוך המוסדי שלו, או )כמו דוא"ל וטלפון(, טי התקשרות עם הכותב . יש לצרף על עמוד נפרד פר3

 חוקר/ת עצמאי/ת.

. יש לצרף למאמר תקציר עברי שיופיע בעמוד הראשון תחת הכותרת, וכן עד עשרה ׳תארנים׳ )מילות 4

 באנגלית ותקציר אנגלי.מפתח(; בסוף כתב היד של המאמר יש לצרף את כותרת המאמר 

ביקורת ספרים איננה דורשת תקציר עברי או אנגלי, אך יש לציין את שם הספר, המו"ל, שנת יצויין ש    

 .באנגליתוגם  בעבריתומקום ההוצאה ומספר העמודים בספר, גם 

 אם הספר נכתב עברית יש לציין גם את שמו הלועזי.    

ועבר לקריאה שיפוטית כל מאמר שיוגש לפי כללי ההגשה דלהלן ילאחר קריאה ראשונית של העורכת, . 5

 עיוורת של שני מומחים בתחום, והודעה על כך תימסר לכותב.

. עם גמר השיפוט תודיע העורכת למחבר על ההחלטה: )א( לפרסם את המאמר כמות שהוא; )ב( לפרסמו 6

; )ג( לא לקבל את המאמר לפרסום. כתלאחר שיוכנסו בו תיקונים בהתאם להמלצת הקוראים והעור

 מסרו לכותב נימוקי הדחייה.במקרה זה יי

 

 ב. כללי התקנת המאמר: 

 כתב היד יהיה ברווח כפול, כשהערות השוליים הן בתחתית העמוד. .1

: יש לספרר את פרקי המאמר באותיות ואת פרקי המשנה בספרות. יש להימנע מריבוי . חלוקה לפרקים2

 סוגים של כותרות משנה.
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הניקוד' של האקדמיה ללשון העברית )נתפרסמו בלשוננו -חסר: הכתיב מושתת על 'כללי הכתיב . כתיב3

לעם, תשנ"ד(. אין הכללים חלים על מובאות, אותן יש להביא ככתבן במקור, ולא על שמות של פרסומים 

 ושל מחבריהם )הנזכרים בגוף המאמר או בהערות(, אותם יש להביא ככתבם בשער הפרסום.

 (italicsבקורסיב ) ובלועזית יובאו ב פ י ז ו ר, בעבריתהדגשות . 4

:  )א( מובאות קצרות משלוש שורות ומונחים הנזכרים בתוך הטקסט יבואו בין גרשיים . מובאות5

כפולים )גרשיים יחידים ישמשו רק למובאה בתוך מובאה(; )ב( מובאות בנות שלוש שורות ומעלה יוזחו 

למובאות יבואו בסופן, לרבות מספרי ( ויבואו ללא גרשיים; )ג( מראי מקום indentפנימה מימין )

ההערות;  )ד( מובאות מן המקרא יבואו ככתבן בתנ"ך, וינוקדו רק כשיש מקום לטעות. מובאות ומילים 

 משפות  עתיקות, לרבות יוונית ורומית, יסודרו בדפוס רגיל ואין לסמנן בקו.  

 מקומות-. מראי6

ם, לברית החדשה וכדומה יבואו בגוף , לספרות חז"ל, לספרים חיצוניימקומות למקרא-מראי (א)

להלן(; שמות שאר הספרים  ו)ראתוך שימוש בקיצורים המאמר. ספרי המקרא בלבד יוזכרו 

 יבואו במלואם.

 להלן רשימות הקיצורים לשמות ספרי המקרא, בעברית ובאנגלית :

 

 תהלים תה'   יחזקאל יח'   בראשית  בר'

 משלי לימש   הושע שעהו   שמות  שמ'

 איוב איוב   יואל יואל   ויקרא  וי'

 שיר השירים  "ששה   עמוס וסעמ   במדבר  במ'

 רות רות   עובדיהעוב'          דברים  דב'

 איכה איכה   יונה יונה   יהושע  יהו'

 קהלת לתקה   מיכה כהמי   שופטים שופ'

  אסתר תראס   נחום וםנח  שמואל א שמ"א

 ניאלד דנ'   חבקוק חב'   שמואל ב שמ"ב

 עזרא עז'   צפניה צפ'   מלכים א מל"א

 נחמיה נחמ'   חגי חגי   מלכים ב מל"ב

   א הימים  דברידה"א       זכריה זכ'   ישעיה  יש'

 ב   םיהימ דברי      בדה"   מלאכי מל'    ירמיה  יר'

     

Psalms Ps     Ezekiel Ezek Genesis Gen 

Proverbs Prov Hosea Hos Exodus Ex 

Job         Job  Joel Joel Leviticus Lev 

Canticles Cant Amos Amos Numbers Num 



 3 

Ruth Ruth Obadiah Obad Deuteronomy Deut 

Lamentations Lam Jonah Jonah Joshua Josh  

Ecclesiastes Eccl Micah Mic Judges Judg 

Esther Est Nahum Nah Samuel 1 Sam 1 

Daniel Dan Habakkuk Hab Samuel 2 Sam 2  

Ezra Ezra Zephaniah Zeph Kings 1 Kgs 1 

Nehemiah   Neh Haggai Hag Kings 2 Kgs 2 

Chronicles 1 Chr 1 Zechariah Zech Isaiah Isa 

Chronicles 2 Chr 2 Malachi Mal Jeremiah Jer 

 

 באים ללא נקודה בסופם.הלועזיים הקיצורים 

 מקומות בלבד, ואין להשתמש בהם כשמדברים על ספר מקראי.-: הקיצורים משמשים למראיהערה

 "שנה. 20בהיותו בן  1820בשנת  לספר קהלתשד"ל כתב את פירושו " למשל:

The Book of Chronicles appears last in Hebrew Bible"" 

 

ללא גרשיים, וללא פסיקים  הפרק באותיות ואת מספר הפסוק בספרות מספריש להביא את  (ב)

 , כך:כשבין מספר הפרק למספר הפסוק רווח ,ביניהם

 (.40שמים ידי" )דב' לב -"כי אשא אל

 פסיק בין הפרקים והספרים -פסיקים בין הפסוקים ונקודהרווחים ומקומות, יבואו -בשורת מראי

 ועוד(. 25, 6; נב  18א  ; יר'12, 7כך: "עם הארץ" )בר' כג 

 דוגמאות:הרווחים כנ"ל לאחר הפסיקים. , ספרות חז"ל (ג)

  ב, א משנה, ראש השנה

 ע"ב ,ב  בבלי, ראש השנה

רצוי להשתמש במהדורת האקדמיה ללשון העברית, ולהוסיף גם את  .ג, ירושלמי, ראש השנה ב

   (670=  ע"א ,)נחמספר העמוד 

 . אחרת יש לצייןעם מספר העמודטט לפי מהדורת צוקרמנדל, לצרצוי .  א, תוספתא, ראש השנה ב

 .המהדורהאת 

   (164עמ' , רבין-מכילתא, ויסע ב )מהדורת האראוויטץ

 ההערות .7

קו מפריד.  לפניסימן הפיסוק אך  חריא, ללא סוגר, ותעיליבספרות בגוף המאמר יצויינו ההערות  (א)

 במספור רצוף. יסופררוההערות 

)לפי רשימת קיצורים  בעברית רק לפי קיצורי החיבוריםליוגרפי בהערות ייעשה )ב( הרישום הביב

 שתובא בסוף המאמר( ומספרי העמודים הנוגעים להערה.
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 : לדוגמאהערה 

; צ'ילדס, ספר שמות, 222נפלד, האסכולה הדברימית, עמ' י; ו555קויפמן, תולדות האמונה א, עמ' 

 122; זליגמן, מחקרים בתולדות הנוסח, עמ' 73 ; ברייט, תאריך שליחות עזרא, עמ'33עמ' 

 

 כך )לפי סדר א"ב עברי(:החיבורים הללו יובאו שבסוף המאמר הקיצורים הספרות וברשימת 

                           ---ברייט, תאריך שליחות עזרא 

J. Bright, "The Date of Ezra's Mission to Jerusalem", Yehezkel 

Kaufman Jubilee Volume,  Jerusalem 1960, English Section, pp. 70-87 

 ---וינפלד, האסכולה הדברימית

M. Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic 

 School, Oxford 1972 

י"א זליגמן, "מחקרים בתולדות נוסח המקרא", תרביץ כה   ---זליגמן, מחקרים בתולדות הנוסח 

 139-118)תשט"ז(, עמ' 

 ---לדס, ספר שמותצ'י

B.Child, The Book of Exodus (OTL), Philadelphia 1974 

 "ךאביב תש  תלד, -א י' קויפמן, תולדות האמונה הישראלית       ---קויפמן, תולדות האמונה

 1962י' קויפמן, ספר שופטים, ירושלים             ---קויפמן, ספר שופטים

 )ג( ציונים ביבליוגרפיים

ברשימת הקיצורים מאמרים שמות  יבואו בין גרשיים. ולאיודגשו  לאעבריים  פריםסשמות של 

  הקיצור יהיה בלא גרשיים.  יובאו בין גרשיים.שבסוף המאמר 

 .(Italics)שמות של ספרים לועזיים יסודרו בקורסיב 

שי תיבות וגרשיים )ח"ה בן ששון, ב' מזר( ובלועזית ברא-שמות פרטיים ייכתבו בעברית בראשי

 .H. Gunkel)תיבות ונקודות )

 קיצורים מקובלים)ד( 

עת, סדרות וכדומה, המוכרים היטב לאנשי חקר המקרא, יצוינו לפי קיצוריהם המקובלים )ואם -כתבי

באחרים, לרבות אלה השייכים לאשורולוגיה, יש לנהוג בשיקול  .(הם שמות ספרים, יש להדגישם!

 ת אינם נזכרים תכופות במאמרים על נושאים מקראיים.הע-ולהעדיף שם מלא במקרים שכתבידעת 

 

 ברשימת הקיצורים . אופן הרישום הביבליוגרפי המלא8

 ב תש"ךאבי-תל ד, -א י' קויפמן, תולדות האמונה הישראלית ספר

M. Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, Oxford 1972  

 'כה )תשט"ז(, עמ ולדות נוסח המקרא", תרביץ, "מחקרים בתזליגמן אי" עת-מאמר בכתב

 '                          -118139 
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M. Greenberg, "On the Refinement of the Conception of Prayer in Hebrew  

Scriptures", AJS Review 1 (1976), pp.57-92 

 

פנהיימר )עורך(, : ב' אוי' אהרוני, "כיבוש דוד לפי תהלים ס וקח", בתוך מאמר בקובץ 

מחקרים לזכרו של יעקב ליוור, ירושלים תשל"ב, עמ'  ,המקרא ותולדות ישראל

  ואילך 13

J. Bright, "The Date of Ezra's Mission to Jerusalem", 

 Yehezkel Kaufman Jubilee Volume, Jerusalem 1960, 

 English Section, pp. 70-87 

 

, (עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית) ושה... ועל ארבעהי' זקוביץ, על של עבודת דוקטור

 ירושלים תשל"ח

R.A.F. Mackenzie, The Forms of Israelite Law  (Unpub. 

 PhD diss., Pontificial Biblical Institute), Rome 1949 

 

 , ירושלים תשי"ט(מהדורת ח"ד שעוול) פירוש הרמב"ן על התורה מהדורה

   ה, ירושלים  אנצ' מקרא'א", ש"א ליונשטאם, "משפט, משפט המקר   יםאנציקלופדי ערכים

 637-614 תשכ"ה, עמ'

 TWAT, 1, pp. 626-633                                                           "חקק",  G. Liedke, 

 

    ( אין להביא ציון ביבליוגרפי לפירוש מסורתי המופיע במקראות גדולות1) פירושים

 ושאר מהדורות סטנדרטיות.                                  

 ( פירוש מדעי למקרא יצוין כמו ספר רגיל.2)

  ( פירוש למקרא שהופיע בסדרת פירושים יצוין תוך הזכרת הסדרה, לפי3)

 הקיצור המקובל, אחרי שם הספר, בין סוגריים כך:      

B.S. Childs, The Book of Exodus (OTL), Philadelphia 1974                              

   

  בפירוש ( בהפניה לדברי פרשן בפירושו לכתוב הנדון, בין בפירוש עברי בין4)                          

 לועזי, אין להביא את מספרי העמודים אלא אם הדברים אינם "על אתר".                               

 ציטוט חוזר

 .שם: לאותו מראה מקום ( בציטוט חוזר תוכף1)

 .12 שם, עמ'מספרי העמודים שונים: כש לאותו מראה מקום בציטוט חוזר תוכף( 2)

 בפעם הראשונה. ציטוט חוזר שאינו תוכף: להשתמש בקיצור כמו בציטוט ב (3)



 6 

 

 . שונות9

 .( ציון שמות מלכים: סרגון ב'; רעמסס ג' )ולא "השני"; "השלישי"(1)

אז  ,ספירהל, או אם התאריך הוא לפני סה"נ ()ולא "המאה  השמינית" ( ציון זמנים: מאה ח' 2)

 (  BC)ולא  BCEבתקציר האנגלי:  .לסה"נהקיצור יהיה 

     

                                                         

            

                                                             * *   * 
 
 
 

 ספרים לביקורת
 

 נא לשלוח למערכת "בית מקרא",

 9100002 ירושלים, מיקוד   92וסד ביאליק,  ת"ד מ


