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הנחיות להכנת מאמר
המאמר ייכתב בעברית בצורה של מאמר מדעי.
המאמר יכלול את המרכיבים הבאים:


כותרת ראשית של המאמר



שם פרטי ושם משפחה של הכותב



תואר אקדמי ו/או מקצועי של הכותב



כתובת הדואר של הכותב



כתובת הדואר האלקטרוני של הכותב



מילות מפתח



תקציר מאמר (בעברית ובאנגלית)



מאמר (עד  0,111מילים ,כולל רשימת הפניות ,לא כולל תקצירים בעברית ובאנגלית)



סיכום (כ 011-מילים ,מתוך ספירת המילים הכוללת)

המאמר יימסר בגופן דיויד ,גודל גופן  ,12מרווח בין שורות .1.1
כותרות
כותרות וכותרות משנה יופיעו עם מספר סידורי (לדוגמה 1 ,הקדמה .1.1 ,מתודולוגיה 1.2 ,טרמינולוגיה).
חלוקת המאמר לפרקים היא הכרחית ,השימוש בתת פרקים יעשה בצמצום .מומלץ לכלול במאמר את
הפרקים :הקדמה ,מתודולוגיה וסיכום.
מראי-מקום
מראי-מקום ישולבו בטקסט בסוגריים ,בשפת המקור .מראי-מקום יכללו את שם המשפחה של המחבר ואת
שנת הפרסום של המאמר או של הספר ,וכן את מספרי העמודים ו/או האיורים שאליהם מתייחס הכתוב,
לדוגמה ) .(Drozg 1995, 33במקרה של ריבוי מקורות יופרדו מראי המקום בנקודה ופסיק (; ) ויופיעו
לפי סדר השנים ,לדוגמה ).(Belec and Kert 1973, 45; Bračič 1975, 15 and 16
טבלאות ואיורים
כל הטבלאות במאמר ימוספרו בצורה אחידה ותינתן להם כותרת.
כל האיורים (צילומים ,מפות ,תרשימים ,תשריטים ,גרפים וכדומה) ימוספרו אף הם בצורה אחידה ותינתן
להם כותרת.
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זכויות יוצרים :במקרה של איור גרפי אשר לכותב אין עליו זכויות יוצרים ,הכותב חייב להשיג הרשאה
לשימוש בו מבעל הזכויות ולציין את שמו בכותרת האיור.
רשימת הפניות
בסוף המאמר תובא רשימת הפניות מלאה של מראי-המקום הנזכרים במאמר .יש לסדר את ההפניות על פי
סדר הא"ב של שמות המחברים ,ולהכין רשימות נפרדות להפניות בעברית ובלועזית .אם יש יותר מהפנייה
אחת לאותו מחבר ,יש לסדר את ההפניות על פי סדר השנים .אם פרסם מחבר כמה עבודות באותה שנה ,יש
לסדרן על פי שנת הפרסום ,ולסמנן באותיות (א)( ,ב) וכו'.
אין לכלול ברשימת ההפניות מאמרים או ספרים שאינם נזכרים במראי המקום בטקסט.
בהפניות בעברית יש לכתוב את שמות הספרים או כתבי-העת בכתב מודגש ( .)boldבהפניות באנגלית יש
לכתוב את שמות הספרים או כתבי-העת בכתב נטוי.
ברשימת ההפניות יש לציין רק את מקום ההוצאה (עיר) ולא את בית ההוצאה.
ספרים או מאמרים שיש להם יותר משלושה מחברים :ברשימת ההפניות יצוינו שמותיהם של כל המחברים
(זאת לעומת מראה המקום שבו יצוין רק המחבר הראשון ולאחריו הציון 'ואחרים').
איורים
האיורים ימסרו כקבציי מקור נפרדים ,בפורמט  tiffאו  ,jpgברזולוציה של .dpi 011
מסירת המאמר
המאמר יימסר לעריכה כקובץ טקסט דיגיטלי בצירוף קבצי האיורים.
הכותבים ימסרו את המאמרים לא יאוחר מיום  1בנובמבר  ,2112לכתובת האימייל של הכנס:
01herit.il.conf@gmail.com

בברכה,
יעל פורמן-נעמן
ועדת הכנס

