
 "דיני ישראל"גשת מאמרים לכתב העת נחיות להה

 , בהתאם להנחיות הבאות: dineisrl@post.tau.ac.ilעותק של המאמר ישלח למערכת דיני ישראל בכתובת: 

. המאמר ילווה בעמוד שער ובו כותרת המאמר, שם שם הכותבו בראש המאמר יש לצרף את כותרת המאמר •

 בעברית ובאנגלית. ,ושיוכו המוסדיהכותב 
 בלבד. Wordהמאמרים יוגשו בקבצי  •

 מובאות

. (במובאות ממקורות המשפט העברי ניתן להוסיף סימני פיסוק) המובאות יהיו זהות לחלוטין למקור •

ות שלוש ובעים. פסיחה במובאה תצויין באמצעהסברים, השלמות, תרגומים ותוספות יובאו בסוגריים מר

 .[...] כך: נקודות בסוגריים מרובעים,
 : (הדגשות במקור)., בסוגריים, כךבמידה וההדגשות במובאה הן במקור יש לציין זאת בסוף המובאה •

בצירוף ראשי התיבות של  במידה וההדגשות במובאה הן של הכותב יש לציין זאת בסוף המובאה בסוגריים

 א"ב): (הדגשות שלי, כך, שם הכותב

גשות במובאה הן במקור וחלקן של הכותב, יש לציין ליד כל הדגשה את מקורה, על פי דבמידה וחלק מהה

 התבנית שלהלן. 
 . או בהערה בסוגריים מרובעיםלמובאות בארמית לצרף תרגום  רצוי •
 4מימין וללא מרכאות. ניתן לשלב ברצף הטקסט מובאה קצרה (עד  מובאה תודפס בפסקה נפרדת, מוזחת •

 שורות) אשר תובא במרכאות כפולות. 
 יש להמנע ממובאות ארוכות יתר על המידה. •
 מראה המקום למובאה יובא בהערת שוליים. •

 ומספרים תאריכים

 במלואם. יכתבו תאריכים ושנים  •
 ; י"ד בניסן תשע"ד; שנות התשעים של המאה העשרים. 2014באפריל,  14דוגמאות: 

 .צורה מילוליתמספרים יכתבו ב •
 : שני אנשים; אחד עשר ספרים.ותדוגמא

 שמות

 שמות יכתבו במלואם באזכור הראשון.  •
מעט שמות (ל שמות רבנים יובאו באזכור הראשון במלואם ולידם בסוגריים יובאו ראשי התיבות המקובלים •

  הרב אברהם יצחק הכהן קוק (הראי"ה). דוגמא:ל ,מקובלים מאוד, כגון רש"י, רמב"ם)

 הערות כלליות

 המילים 'ראו' 'עיינו' 'השוו' יכתבו במלואן, ללא קיצורים, ובצורת רבים. •
 יש להמנע מקיצורים וראשי תיבות בגוף המאמר, לדוגמא אף על פי (ולא: אע"פ). •
ניתן להדגיש טקסט חשוב באמצעות הדגשת הטקסט עצמו, ללא סימן הפיסוק הצמוד לו. רצוי להמעיט  •

 בהדגשות. אין להטות אותיות. 
 מחבר יחיד יוצג בצורת גוף ראשון יחיד, לדוגמא: במאמר זה אראה (ולא: במאמר זה נראה).  •

 הערות שוליים
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 ור על יחס סביר בין הטקסט להערות השוליים.יש להמנע מהערות שוליים ארוכות יתר על המידה ולשמ •
 1שאלות אלה נידונו בהרחבה בספרות.דוגמא: ל ,יש להפנות להערת שוליים בגוף הטקסט לאחר סימן הפיסוק •
 F1:אזכור האחיד בכתיבה משפטיתלהיות בהתאם לכללי ההפניות ואיזכורים צריכים  •

http://www.tau.ac.il/law/izkur.html . 

 :, יפורטו להלןלמקורות המשפט העבריהרלוונטיים כללי ציטוט נוספים , וכן מתוכם כללים נבחרים

 בעברית ספרים

] [מספר הכרך] [הפניה ספציפית] ([המהדורה,] [שם העורך,] [שם המתרגם,] [שנת פרסום שם הספר[שם המחבר] [

 הספר])

הציונות הדתית וחזון  –הטלית והדגל (התשי"ד); אשר כהן  87 תורה ומצוות בזמן הזהישעיהו ליבוביץ  :ותדוגמא

כרך א  הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יקדב שוורץ ); 1998( 73-74 מדינת התורה בימי ראשית המדינה

284 )2008( 

 במקור.יש לציין את שמו של המחבר ואת שם הספר כפי שהם מופיעים  •
אם אין מצוין ל המחבר גם אם התואר מופיע בספר; אין לציין תואר אקדמי, צבאי או אחר ש: המחברשם  •

 בספר אדם, אלא מוסד, יש לציין את המוסד כמחבר.
: אם מפנים לעמוד מסוים, יש לציין את מספרו כפי שמופיע בספר עצמו: באותיות או הפניה ספציפית •

כי מדובר בפרק או בסעיף; אם וסעיף, יש לציין לפני מספר הפרק או הסעיף בספרות. אם מפנים לפרק או ל

מפנים להערת שוליים, להערת סיום, לטבלה, לתרשים וכדומה, יצוינו מספר העמוד שבו מופיע הטקסט של 

 ההערה, פסיק, כינויו של הפריט המאוזכר (הערת שוליים ניתן לקצר ל"ה"ש") ומספרו.
ור שתי מהדורות או יותר. אין לציין את מספר ההדפסה, אם יצאו לא יצוינו רקהמהדורה : פרטי המהדורה •

אלא רק את מספר המהדורה. יש לכתוב את המילה "מהדורה" ואחריה תיאור המהדורה כפי שהוא מופיע 

  במקור. יש להפנות למהדורה החדשה ביותר של המקור.
צא לאור, יש לציין רק אותה. אם מצוינות אם מצוינת בספר רק השנה העברית שבה י :שנת פרסום הספר •

 הן השנה הלועזית שבה יצא, יש לציין רק את השנה הלועזית. ו ספר הן השנה העברית שבה יצא לאורב
פרטי סדרה, מוסד מפרסם והוצאה לאור (כולם או חלקם), ניתן להוסיף לסוגריים המכילים את  :מידע נוסף •

 המידע הביבליוגרפי כך:
 [המהדורה,] [שם העורך,] [שם המתרגם,] [מוסד מפרסם,] [הוצאה לאור,] [שנת פרסום הספר])([פרטי סדרה,] 

 מאמרים בכתבי עת

[מספר הכרך] [(מספר החוברת)] [עמוד תחילת המאמר] [,הפניה ] שם כתב העת[שם המחבר] "[שם המאמר]" [

 ספציפית] ([שנת פרסום המאמר])

; אלימלך וסטרייך "דיני )1980( 571ז  עיוני משפטוהציות למשפט"  : ארנסט וינריב "סוקראטסותדוגמא

 178-180, 163כז -כו דיני ישראלהמשפחה מול אתגרי המודרנה: הפולמוס על נישואי ייבום בקרב חכמי מרוקו" 

 .46, 22.11.13 מוסף הארץ –הארץ ; אווה אילוז "ישראל: מדינת היהודים, לא הישראלים" התש"ע)-(התשס"ט

 .אמר כפי שהוא מופיע בכותרת המאמרהביא את שמו המלא של המיש ל •
 .1יש לציין את מספר החוברת רק אם כל החוברת בכרך מתחילה מחדש בעמ'  :מספר החוברת •

 

 (מהדורה כללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטיתהצוות לעדכון הכללים לאזכור האחיד של מקורות בכתיבה המשפטית   1
 ).2013שניה,  
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 מאמרים שפורסמו בספרים

] [מספר הכרך] [עמוד תחילת המאמר] [,הפניה שם הספר[שם מחבר המאמר] "[שם המאמר]" [שם מחבר הספר] [

 ספציפית] ([המהדורה,] [שם העורך,] [שם המתרגם,] [שנת פרסום הספר])

, הרב סולוביציק ודוד הרטמן" אנושית במשנתם של ישעיהו ליבוביץדוגמא: משה הלינגר "ההלכה והאוטונומיה ה

 ; )1999גיא, דודי שוורץ וידידיה צ' שטרן עורכים, (אבי ש 307 דיאלוג בין עולמות –יהדות פנים וחוץ 

 .(התש"ז) כרך ה טור תקכט אנציקלופדיה תלמודיתגזרה" "

 עבודות אקמיות

 :עבודות תזה ודוקטורט •
 –] [הפניה ספציפית] ([סוג העבודה], [שם המוסד האקדמי שאליו הוגשה העבודה] שם העבודה[שם המחבר] [

 [שם החוג שאליו הוגשה העבודה], [שנת ההגשה])

(חיבור  18-20 בדיני נזיקין: הגות הלכתית ומתודולוגיה של פסיקה תשובות הרא"שדוגמא: תהילה אליצור 

  , אוניברסיטת בן גוריון, התשס"ט)לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה

 מקורות המשפט העברי

 2מקורות המשפט העברי יאוזכרו לפי הכללים החלים בכתב העת "תרביץ":

http://www.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1289989892.pdf 

  יפורטו להלן: כללים נבחרים מתוכם

 : מקרא

 [שם הספר] [מספר הפרק] [מספר הפסוק]

 32ויקרא יט  :ותדוגמא

 4, 2; כב 4מלכים א, כא 

 :ספרות חז"ל

 : משנה, [שם המסכת] [הפרק], [משנה]משנה •

 משנה, עירובין ד, ג דוגמא:

 [עמוד] : בבלי, [שם המסכת] [דף]תלמוד בבלי •

 ע"א בבלי, עירובין מה דוגמא:

[מספר עמוד] מהדורת האקדמיה ], ה: ירושלמי, [שם המסכת] [פרק], [הלכה] ([דף], [עמודתלמוד ירושלמי •

 ללשון העברית)]

 שון העברית)מהדורת האקדמיה לל 471דוגמא: ירושלמי, עירובין ד, ג (כא, ע"ד, 

  )42-43 (מהדורת ליברמן, פאה א, א תוספתא: דוגמא לחיבורים אחרים •

 : ספרות רבנית

 [שם החיבור], [הפניה ספציפית] (מהדורת [שם המהדורה] [מספר עמוד במהדורה])

 .(התשס"ג) 303-304, 301עב  תרביץ"כללים להתקנת כתבי יד המוצעים לפרסום ב'תרביץ'"   2
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שם החיבור והמחבר יובאו בראשי תיבות אם מקובל להפנות כך. יש לציין את שמו המקורי  בספרות השו"ת •

של החיבור ואין להסתפק בשם המחבר, אלא אם כן החיבור מזוהה בדרך כלל על פי שם המחבר. חיבורים 

 בעלי שם זהה יזוהו לפי שם מחברם.

ור: ספר, פרק, הלכה, פרשה, סימן וסעיף. הפניה ספציפית תהיה על פי החלוקה הפנימית המסורתית של החיב •

 הפניה לפירושים תהיה על פי אזכור הדיבור המתחיל.

אם קיימת מהדורה מדעית, יש להעדיף הפניה אליה. ההפניה תיעשה לפי שם המהדיר, אלא אם כן מקובל  •

 להפנות להוצאה לאור. אם אין קיימת מהדורה מדעית, לא יצויינו פרטי המהדורה.

   :ותדוגמא

 משנה תורה, שבת, פרק ב, הלכה כג

 סעיף ג ,שולחן ערוך, אורח חיים, סימן שכח

 שו"ת הרשב"א, חלק ד, סימן שכו

 משנה ברורה, אורח חיים, סימן רמד, סעיף ז

 )275א תשובות הרמב"ם, סימן קמג (מהדורת יהושוע בלאו 

 שו"ת יביע אומר, חלק ד, אבן העזר, סימן ג

 ד"ה "לפני גמר דין"רש"י, סנהדרין כד, ע"ב, 

 לועזיים מקורות

 כללים נבחרים מתוכם יפורטו להלן:". Bluebook"-מקורות לועזיים יאוזכרו לפי המהדורה האחרונה של ה

, אלא אם כן הם הופרדו במקור בדרך : בין שמו הראשי של הספר לשמו המשני יבואו נקודותייםספרים •

אחרת. שמות ספרים בשפות אחרות יופיעו כפי שהופיעו במקור. פרטי המוציא לאור יצוינו רק אם הספר יצא 

או על ידי מי שאינו המוציא לאור המקורי. שמות המחברים, העורכים והמתרגמים  1900לאור לפני שנת 

 יצוין בתחילת האיזכור, לפני שם המחבר.יופיעו כפי שהם מופיעים בספר. מספר הכרך 

 דוגמא:

HANS KELSEN, GENERAL THEORY OF NORMS 394 (Michael Hartney trans., 1991)  

EMILE DURKHEIM, THE RULES OF SOCIOLOGICAL METHOD (New York: Free Press, 1964) 

גשו באזכור המאמר. שמות : אם בשם המאמר הודגשו מילים מסוימות, הן לא יודמאמרים בכתבי עת •

. Bluebook -מופיעות בשל כתבי העת מאמרים בשפות אחרות יופיעו כפי שהופיעו במקור. רשימות הקיצורים 

 יש לציין תמיד את מספר העמוד הראשון של המאמר, ואחריו ניתן להפנות למיקום מדויק במאמר. 

 דוגמא:

H. Joel Laks, Three Proposals Regarding the Relationship of Law and Morality in the Halakha, 8 JEWISH L. ANN. 

53 (1989) 

הכללים בדבר שמות המחברים ושם המאמר זהים לכללים המקבילים לעניין  :מאמרים שפורסמו בספרים •

מאמרים שפורסמו בכתבי עת. פרטי הספר יופיעו לפי הכללים לאזכור ספרים. יש לציין תמיד את מספר 

 העמוד הראשון של המאמר לאחר שם הספר, ואחריו ניתן להפנות למיקום מדויק במאמר.



 דוגמא:

N. Lamm, Loving and Hating Jews as Halakhic Categories, in JEWISH TRADITION AND THE NONTRADITIONAL JEW 

150 (J.J. Schacter ed., 1992) 

 מקורות באינטרנט

 .מקור הקיים בדפוס, יש להפנות לגירסתו המודפסת ולא לגרסה הקיימת באינטרנט •
לפי הכללים הרגילים לאזכור המקור, ובסוף האזכור אזכור מקורות בעברית שמופיעים באינטרנט, ייעשה  •

ים לאזכור ככל שהם מופיעים באתר; יש להפנות תבוא כתובת האתר. יש לציין את כל הפרטים הדרוש

, יש להשמיט httpהוא מסוג  URL-) שאליה מבקש המחבר להפנות; אם הURLלכתובת האינטרנט הספציפית (

 תחילית זו.
, ואם //:http. על כן מציינים Bluebook-באינטרנט, יאוזכרו בהתאם לכללי ה מקורות לועזיים שמופיעים •

 " בהטיה בין האזכור לכתובת.available atהמקור מופיע גם בפורמט מודפס, יבואו המילים "

 אזכור חוזר

 [שם המקור / כינוי מקוצר], [הפניה לאזכור המלא], [הפניה ספציפית]

, תורה ומצוות בזמן הזה; ליבוביץ 9עמ' ב, 30, סימן יז; הרצוג, לעיל ה"ש 17 , לעיל ה"שעמוד הימיני :ותדוגמא

 . 87עמ' ב, 32לעיל ה"ש 

החלק המזוהה של המקור. שמות המשפחה של המחברים הם שם המקור לעניין ספרות. כדי  -שם המקור •

י העניין. כדי להבחין בין כתבים שונים של מחבר אחד ניתן להוסיף את שם הספר או את שם המאמר, לפ

להבחין בין כתבים של מחברים בעלי שם משפחה זהה, ניתן להוסיף את שם הספר או את שם המאמר, לפי 

 העניין, או את השם הפרטי של המחבר. 
ניתן לכנות את המקור בכינוי שונה משם המקור. כדי לעשות זאת יש לציין בסוגריים את הכינוי  -כינוי מקוצר •

 אזכור המלא.החדש של המקור לאחר ה

  דוגמא:

ALEXANDER ALTMANN, MOSES MENDELSSOHN: A BIOGRAPHICAL STUDY 514-552 (London: Routledge & Kegan Paul, 

 (להלן: אלטמן) (1973

כאשר מפנים למאמר אחר מתוך ספר שאוזכר, חובה לציין את העמוד הראשון של המאמר האחר לאחר  •

 ההפניה לספר, ואחר כך ניתן להוסיף הפניה ספציפית. 
או באותה הערה שבה נמצא  אם האזכור המלא נמצא בהערה הקודמת להערה שבה נמצא האזכור החוזר, •

המלא לאזכור החוזר, יש לציין את המלה "שם" ואין צורך לציין ואין אף מקור בין האזכור  האזכור החוזר,

אם האזכור המלא נמצא באותה ההערה שבה נמצא האזכור החוזר, את שם המקור או את הכינוי המקוצר. 

ויש מקור אחר בין האזכור המלא לאזכור החוזר, יש לציין את המילה "שם" לאחר ציון שם המקור או הכינוי 

 המקוצר. 
. אם ההפניה לאזכור המלא היא "שם", '"ם לעמוד מסוים באזכור חוזר, יש לכתוב לפניו "בעמאם מפני •

וההפניה הספציפית היא לאותו חלק במקור המאוזכר שאליו מפנים גם באזכור המלא או הקודם (לפי 

 העניין),  אין לכתוב "שם, שם", אלא "שם". 
אזכור חוזר. שם המקור באזכור חוזר של מקורות לועזיים יהיה באותו אופן שמקורות עבריים מאוזכרים  •

 יופיע בשפה המקורית. כינוי מקוצר יופיע כפי שנקבע הכינוי, בעברית או בשפה אחרת.


