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 תשפ"ג  כסלו

 2022 דצמבר

 1.0גרסה , מחברים ועורכיםהנחיות ל

 מבוא

באמצעות העמותה  לפרסום  מאמרים וספרים    המגישיםמסמך זה מציג הנחיות למחברים ולעורכים  

)מבנה, כתיב,    פרסומי העמותה  אחידות  את  להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב, במטרה להבטיח

   .צורה(

הם קווים מנחים שסטייה מהם תיעשה  אלה  ולא יענו על כל הצרכים.    'מדע מדויק'כללים אלה אינם  

 רק לצרכים מיוחדים.

 הערות

הערות ייעשו במנגנון    .(בסוף הפרק/הטקסט)  סיום  לא יהיו הערות   –ככלל  יהיו הערות שוליים בלבד.  

 האוטומטי של מעבד התמליל )ולא ידנית(.

 מחדש.  בכל פרק ימוספרו מספרי הערות: יירשמו בגוף המאמר בספרה עילית, לאחר סימן פיסוק.

 , תעתיקפיסוק, כתיב

 גופן נטוי: בעברית אין להשתמש בגופן נטוי. 

ים מיוחדים בהם  רבטקסט יש למעט בהדגשות, ובמק  יודגשו.   –ספריםמאמרים ו הדגשות: שמות  

 .בקו תחתיזה נדרש, יש לעשות זאת 

 .בסוף ההערה לא תבוא נקודה   ,תולועזימסתיימת במילים  בעברית הערההיה ו

ובטיוטות  ככלל,  הפניות:   יד  שינוי  בכתב  לאחר  )שישתנו  בטקסט  עמודים  למספרי  להפנות  אין 

 מוד(. יע

התאריך המוקדם או המספר הקטן מופיע ראשון, ואין רווח לפני ואחרי המקף    –בעברית    טווח:

דוגמאות:   תשי"ג2022–1922,  5–3המפריד.  לועזי  תשפ"ג– ,  בציטוט  משמאל    –;  יהיו  תאריכים 

 לימין. 

 של האקדמיה ללשון העברית.  )הכתיב המלא( על פי כללי הכתיב חסר הניקוד: כתיב

לגברים ונשים כאחד. במידת האפשר יש להשתמש בצורת הרבים )לדוגמה: ראו  מגדר: הפניות יהיו  

 . (או ראי ולא ראה 

 רכאות. מי: ככלל, לא יסומנו ב, שמות יחידותמושגיםמונחים ו

מ לאחר  ונקודה  פסיק  מחוימיקום  ייכתבו  ונקודות  פסיקים  סימנ ילמ  ץרכאות:  שאלה  י  רכאות, 

ימן קריאה, סימן שאלה או בשלוש  סט המסתיים ברכאות. ציטויוסימן קריאה ייכתבו בתוך המ

 נקודות, לא יבואו אחריו סימני פיסוק נוספים. 
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כתב  ייכולים לה  רמספרים: מספרים מאחד עד עשר ועד בכלל ייכתבו במילים. מספרים מעל עש

 במילים או במספרים. בכותרת רצוי לכתוב מספר במילים. 

יהיו   ו'הבלטות'  שמות  העברית.  ללשון  האקדמיה  כללי  פי  על  יחידות(:  או  )כפולות  מירכאות 

. מירכאות  . משתמשים רק במירכאות עליונותרכאות יחידות, ציטוטים יהיו במירכאות כפולותיבמ

לדוג  בודדות,  מירכאות  יהיו  ציטוט  לעקרוןמה:  בתוך  ביותר  המשעשע  האיור  ה'איך'  "אולי 

לעומת ה'מה' הוא אותה כתובת 'גרפיטי' שהופיעה על קיר של בית בגריניץ' וילג': 'היו נגד 

 . או שאני הורג אתכם'" –אלימות 

 מפריד(: על פי כללי האקדמיה ללשון העברית.   –מקפים )מקף־מחבר, מקף 

רק למילים לא שגורות, ורק בפעם הראשונה בה משתמשים  יהיה    מלא או ניקוד חלקי   ניקוד: ניקוד

 במילה. 

 סוגריים: סוגריים עגולים בדרך כלל. סוגריים מרובעים לציטוטים בלבד. 

היה ויש ביאור    (.מריםאו    אריאלרכאות, באות שונה )מומלץ להשתמש באות  יציטוטים: יובאו במ

 " דוגמה:  ובאות שונה.  לציינו במירכאות מרובעות  יש  ציטוט,    את מטה הפלמ"ח היסתפיבתוך 

 דילוג בציטוט יסומן בשלוש נקודות. .רצינית לפלמ"ח, אך איננה מכה ניצחת"]מכשלה[ 

ראשי תיבות: בשימוש בפעם הראשונה, יש לרשום בסוגריים את המילים המלאות, פרט  קיצורים ו

ראשי תיבות וקיצורים בלועזית יירשמו    למקרים שהם קיצורים שגורים )לדוגמה: חי"ק, סא"ל(. 

אין להשתמש בראשי תיבות כאשר אינם   אין לנקד קיצורים שגורים.  (.TDMללא נקודות )לדוגמה: 

נקראים כמילה: תל אביב )ולא: ת"א(, ארצות הברית )ולא: ארה"ב(, וכיוצא בזה )ולא: וכיו"ב(, על  

; לקיצור מילים או  ידי )ולא: ע"י(, אף על פי )ולא: אע"פ(, הערה )ולא: הע'(, וכדומה )ולא: וכד'(

ולא בגרשיים )וכו', עמ'(. אין להשתמש בנקודות )א"ב יהושע ולא    רששמות בעברית יש להשתמש בג

יהושע(. )הזמין   א.ב.  צה"ל  של  תיבות  וראשי  קיצורים  מילון  על  להסתמך  יש  האפשר,    במידת 

  1במרשתת(.

שלא יהיו רווחים בין מילים לסימני הפיסוק  רווחים: יש לוודא שיהיה רווח בודד בין מילה למילה,  

 אין להוסיף רווח בין פסקה לפסקה. לא יהיו רווחים מיותרים.הבאים אחריהן, וכי 

 שוליים.שילוב טקסט לועזי בטקסט עברי: יש למעט, עדיף לרשום את הטקסט הלועזי בהערת 

שמות אנשים ומקומות: בפעם הראשונה בה נכתב השם, ניתן להוסיף שם לועזי בסוגריים )בעברית  

 או באנגלית(. 

 .10-גמה: מקו, לדבצה"ל שמות מכשירי קשר: יירשמו כהגדרתם הקטלוגית

 . (22:30, 11:00)ולא:  2230, 1100. לדוגמה: , כמקובל בחיל הקשרנקודתייםשעות: יירשמו ללא 

 (. 6/11/2022)ולא   2022בנובמבר  6תאריכים: יירשמו במלואם ולא בקיצור. לדוגמה: 

 תעתיק מילים לועזיות: על פי כללי האקדמיה ללשון העברית.

 
 ראו:   .2021–, משרד הביטחון, התשפ"אמילון הקיצורים וראשי התיבותעורכת: רעיה גרוס, ,  צה"ל/אמ"ץ־תוה"ד  1

https://www.idf.il/media/5cjkltup/20-05-21.מילון-הקיצורים-וראשי-התיבות-עדכ ון-לדיגיטל-pdf 

https://www.idf.il/media/5cjkltup/20-05-21-מילון-הקיצורים-וראשי-התיבות-עדכון-לדיגיטל.pdf
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 מובאות

 מובאות צריכות להיות זהות לחלוטין, בכתיב, בלשון ובפיסוק, למקור המצוטט. 

 ראי מקום מ

 אור או שם המסמך, שם הארכיון, סימול ארכיוני. ית למסמך ארכיוני ייכתב:ם  ומראה מק

ת י הפנ לספר  משפחה(,    רשם:יה  שם  פרטי,  )שם  המחבר  )מודגש(שם  הספר  מקום  שם  מו"ל,   ,

 מודגשת.  באות לאו (Italics)וטה  משם ספר לועזי יירשם באות  .XXהוצאה, שנה, עמ'  

שם מקוצר במראה המקום הראשון: )להלן:  לרשום בסוגריים  ה חוזרת על עצמה, ניתן  יפנ הכאשר ה

יכלול את שם המשפחה של המחבר    קיצור שם הספר  .בקיצור שם הספר(, ולהשתמש בהמשך  מודגש

 .)או ראשי תיבות של שם הספר( משם הספר ים בודדותומיל 

)עורך(,  עורך הספר  שם    :, בתוךמחבר המאמרה היא למאמר מתוך ספר, יירשם: שם  י כאשר ההפנ

 . XX, מו"ל, מקום הוצאה, שנה, עמ' שם הספר )מודגש(

כאשר ההפניה היא למקור שנכתב בידי מספר כותבים, ניתן לקצר ולרשום את השם הראשון בלבד,  

(. קיצור זה  et alii  המילה הלטינית  צור של)קי   et alלכתוב 'ואחרים' )או 'ואחרות'(, בלועזית    וואחרי 

 . מקורות וביבליוגרפיהיהיה רק בהערות, ולא יעשה בו שימוש ברשימת 

תפנה למאמר. כאשר  חיפוש  כך שתוצאת  באינטרנט, ההפניה תהיה  היא למאמר  כאשר ההפניה 

 להפנות למאמר עצמו )ולא לתוצאת חיפוש(.  ישההפניה היא לכתובת אינטרנט, 

 :  אותדוגמ

 הפניה למאמר בירחון:  

ה  , שנ47, בהסתדרות, יוסף אוליצקי )עורך(, גיליון  בראש הקשר של 'ההגנה'שמחה אבן־זהר,  

רביעית, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, הוועד הפועל, חשון תשכ"ו  

 . 84–72, עמ' 1965נובמבר   –

 הפניה לספר: 

סלוצקי,   ההגנהיהודה  תולדות  דינורספר  בן־ציון  פרופ'  ראשי(  ,  הציונית  )עורך  הספרייה   ,

 . 985, עמ' 2, ב/ 1963– ומערכות, תשכ"ג

 ספר:ב , 580– 554, עמודים  13פרק 

John Ferris, Behind the Enigma, The Authorised History of GCHQ, Britain’s Secret 

Cyber-Intelligence Agency, Bloomsbury Publishing, London, 2020. 
 הפניה למאמר בכתב עת: 

שריג,   ב"הגנה"גבי  הרדיו של שירות־הקשר  קשר  מכשירי  בעל־שם    , ואלקטרוניקה,  יעקב 

 .1973, תשרי תשל"ד, אוק' 12, כרך ז' מס' 84 ליוןי ג )עורך(,

 הפניה למסמך ארכיוני:

מס'   חוברת  הכללי,  המטה  יוני  1פקודות  המדינה  1948,  ארכיון   .

ISA-JerusalemVaad-JerusalemVaad-000c0bw (. 35/287-)ג 
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 הפניה לפרסום באינטרנט:

 :הנכון

רוזן,   ב'הגנהדניאל  הקשר  ניסן  'שירות  והתקשוב,  הקשר  חיל  חללי  להנצחת  העמותה   ,

 . 2022אפריל   –התשפ"ב 

 או: 

רוזן,   ב'הגנהדניאל  הקשר  ניסן  'שירות  והתקשוב,  הקשר  חיל  חללי  להנצחת  העמותה   ,

 ראו: .2022אפריל   –התשפ"ב 

https://www.amutakesher.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Haganah_Signal_Service_1.02.pdf   

 תוצאות חיפוש, ולא הפנייה לפרסום(: לא נכון )שכן מה שמוצג הוא 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved

=2ahUKEwj0wNn038n7AhVF-qQKHW9-

CwAQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amutakesher.org.il%2F_Uploads%2Fdbs

AttachedFiles%2FHaganah_Signal_Service_1.02.pdf&usg=AOvVaw1n2PEIft1VbTYBXeGKG

dfW 

 יצירת שם מקוצר: 

נגל,   מיכאל  רוזן,  ואמצעיםדניאל  שיטות  מערכות,  והתקשוב:  הקשר  חיל  שנות  , שבעים 

  2018–מהדורה שנייה, העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב, יהוד־מונוסון, התשע"ט 

 . 159(, עמ' שנות חיל הקשר והתקשובשבעים )להלן: רוזן ונגל,  

 . 114/15( את"העדות חיים פרידלנדר, ארכיון תולדות 'ההגנה' )להלן: 

 הפניה לשם מקוצר:

 . 159, עמ' שבעים שנות חיל הקשר והתקשוברוזן ונגל,  

 . 130/23עדות יהודה שבח, את"ה 

  

https://www.amutakesher.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Haganah_Signal_Service_1.02.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0wNn038n7AhVF-qQKHW9-CwAQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amutakesher.org.il%2F_Uploads%2FdbsAttachedFiles%2FHaganah_Signal_Service_1.02.pdf&usg=AOvVaw1n2PEIft1VbTYBXeGKGdfW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0wNn038n7AhVF-qQKHW9-CwAQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amutakesher.org.il%2F_Uploads%2FdbsAttachedFiles%2FHaganah_Signal_Service_1.02.pdf&usg=AOvVaw1n2PEIft1VbTYBXeGKGdfW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0wNn038n7AhVF-qQKHW9-CwAQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amutakesher.org.il%2F_Uploads%2FdbsAttachedFiles%2FHaganah_Signal_Service_1.02.pdf&usg=AOvVaw1n2PEIft1VbTYBXeGKGdfW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0wNn038n7AhVF-qQKHW9-CwAQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amutakesher.org.il%2F_Uploads%2FdbsAttachedFiles%2FHaganah_Signal_Service_1.02.pdf&usg=AOvVaw1n2PEIft1VbTYBXeGKGdfW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0wNn038n7AhVF-qQKHW9-CwAQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amutakesher.org.il%2F_Uploads%2FdbsAttachedFiles%2FHaganah_Signal_Service_1.02.pdf&usg=AOvVaw1n2PEIft1VbTYBXeGKGdfW
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 עטיפות ספרים

 צבעונית, בציפוי למינציה מבריקה. בכריכה קשה,  העמותה מעדיפה לפרסם ספרים

העמותה סמל  הקדמית,  העטיפה  בראש  יופיע  העמותה  העטיפה    ומסת"ב  שם  בתחתית  יופיע 

 ראו דוגמאות:  אין שימוש בדאנאקוד )ספרי העמותה אינם למכירה(. האחורית.

דוגמאות  

עטיפה  

 קדמית 

  

דוגמאות  

עטיפה  

 אחורית 

  

 : ה. דוגמהמחברושם   הספרכלול את שם  תהספר  שדרת
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 ספרים –עימוד והתקנה לדפוס 

 ס"מ, עומד.  17 × 24בפורמט   יהיוספרי העמותה 

 ספרי העמותה מודפסים בשחור/לבן. 

 .  Times New Roman 10.5; )ב( אנגלית: 11.88 פרנק ריהל עיצוב טקסטים יהיה: )א( עברית: 

 שורה.   1.28מרווח בין שורות:  בהתאמה. 9ו־ 9.97הערות: גודל 

השורה הראשונה תיושר לימין    –עיצוב פסקאות: בכל פסקה ראשונה, אחרי כותרת או אחרי רווח  

 הזחה נראית לעין בשורה הראשונה.  –ללא הזחה. בכל פסקה ממשיכה 

יהיה  מספור    מספור: סופו.  העמודים  עד  הספר  מתחילת  תוכן    1מס'  עמוד  רציף  לאחר  יופיע 

עם שם הפרק. בראש פרק: מספור בלבד,    – עם שם הספר, בעמוד שמאלי    – בעמוד ימני    העניינים.

 . העמודבתחתית  

 דוגמאות: 
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 מבנה הספר:

 ( עמוד ראשון: שער מגן )שם המחבר ושם הספר, בראש העמוד •

 עמוד שני: ריק  •

 שלישי: שער ראשי עמוד  •

 )שיכלול גם קרדיט לבעלי המקצוע(  עמוד רביעי: זכויות יוצרים •

 עמוד חמישי: הקדשה  •

 עמוד שישי: ריק  •

 עמוד שביעי: תוכן עניינים  •

 עמוד שמיני: המשך תוכן העניינים או עמוד ריק  •

 גוף הספר  •

הפריטים לפי סדר  בתוך כל רשימה, יסודרו ) אבסדר הבאלה,  במידת הצורך, בסוף הספר יכללו

 :(הא״ב

 רשימת קיצורים  •

 מקורות וביבליוגרפיה: •

 ארכיונים  -

 פרסומים רשמיים  -

 עיתונות  -

 מאמרים  -

 ספרים  -

 מפתח  •
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 כתבי יד לבדיקה, מאמרים  – עימוד

  .A4כתבי יד ומאמרים יהיו בדף  

 . ייםשמאל/נייםימשוליים    –ס"מ    3.27,  ניםתחתו /ניםעליו שוליים    –ס"מ    2.54עמוד:  שולי ההגדרת  

 שורות בין שורה לשורה.  1.5טקסטים יודפסו ברווח של  

 .  Times New Roman 10; )ב( אנגלית: 12יהיה: )א( עברית: גופן דוד  טקסט  גופן

 בהתאמה. 8ו־ 10הערות: גודל 

 יישור טקסט דו־צדדי )למעט כותרות(. 

, מודגש,  14גודל  –( 2, מודגש, במרכז; כותרת )כותרת 16גודל   –( 1כותרות: שם פרק )כותרת 

 , מודגש, מיושר לימין.12גודל  –( 3מיושר לימין; תת־כותרת )כותרת 

, במרכז;  העמודבתחתית  –במאמרים  מספור כתב היד ברצף, מתחילתו ועד סופו.  :  עמודיםמספור  

 שם הפרק(. לצד , משמאל, העמודבספרים: בראש 

 תמליל. תוכן עניינים: ייעשה באמצעות המנגנון האוטומטי של מעבד ה

 פרסום באינטרנט

 , עם אפשרות הדפסה וחיפוש בטקסט.pdfבאינטרנט יהיו בפורמט  המיועדים לפרסום קבצים

 פרסום מאמרים באינטרנט יהיה בפורמט אחיד, זהה למסמך זה. 

  בספרים ראשי ודף זכויות יוצרים  שער

הספר,  את  ול  יכל  ראשי  שער שם  המחבר,  העמותה  שם  השער  ושמהסמל  זכויות  .  ודף  הראשי 

 לפי הדוגמה הבאה: , בפורמט אחיד וייכתב   היוצרים

שער 

 ראשי
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דף 

זכויות  

 יוצרים 

  

 וחומר גרפי  תמונות

חומר גרפי יימסר    .dpi 600סריקות ייעודיות יעשו באבחנה של    .יש להקפיד על תמונות איכותיות

 מוכן לדפוס. 

באוגדן נפרד, אך ניתן לשלב תמונות   ןבשחור/לבן. עדיף לרכזבדרך כלל יודפסו  וחומר גרפי תמונות

   בטקסט.וחומר גרפי  

התמונות חייבות להיות איכותיות  בצבע. במקרה זה וחומר גרפי במקרים מיוחדים יודפסו תמונות  

, כדי  עמודים(שמונה  )כפולות של    נדרש לרכז את התמונות באוגדן תמונות נפרדובאבחנה גבוהה, ו

 .פשר הדפסה איכותיתלא

 לכל תמונה יהיה תיאור מילולי כולל שמות אנשים המופיעים בתמונה, מימין לשמאל. 

 תמונות וחומר גרפי שלא נוצרו בידי העמותה או מגיש כתב היד: יירשם מקורן ויינתן קרדיט ליוצרן. 

והחומר הגרפי ישתנה  תמונות וחומר גרפי ישולבו בטקסט כך שהטקסט 'יזרום' )מיקום התמונה  

עם תוספת או גריעה בטקסט(. תמונות וחומר גרפי לא יוקפו במסגרות )למעט מסגרת אבל שחורה  

 עבה, היכן שנדרש(. 


