אוניברסיטת חיפה  /החוג להיסטוריה כללית
הדר לכתיבת עבודות סמינריוניות
א .מטרת החיבור
 .1לברור מתו חומר הקריאה את הדרוש לנושא העבודה ולהקי
ביבליוגרפיה.

נושא על סמ

 .2ללמוד כיצד להבחי בי עיקר ותפל בחומר הקריאה ,ולפתח גישה אנאליטית.
 .3לפתח גישה ביקורתית לחומר הקריאה.
 .4להגיע לכתיבת סינתיזה המתייחסת לנושא.
ב .הצורה החיצונית
 .1השער יכלול את הנתוני! הבאי! :נושא העבודה ,ש! התלמיד ,מס' תעודת זהות ,ש!
החוג )יש לציי א! התלמיד לומד במסגרת החוג או במסגרת חטיבה( ,נושא הסמינר,
השנה והמורה הנות את היחידה ,התארי בו הוגשה העבודה )ראה דוגמה מס' .(1
 .2בראש העבודה חייב להופיע תוכ הענייני! ,הכולל את שמות הפרקי! ואת העמודי!
שבה! ה! מתחילי! )ראה דוגמה מס' .(2
 .3ביבליוגרפיה חייבת להופיע בסו העבודה .עליה לפרט את הנתוני! עפ"י המקובל
בספרות המדעית )ש! המחבר ,ש! הספר או המאמר ,מקו! ההופעה ,שנת ההופעה ,וכ
מספרי עמודי!( .הביבליוגרפיה חייבת להיות ערוכה עפ"י קריטריו ברור :למשל חלוקה
בי מקורות למחקרי! ,או בי חיבורי! כלליי! לבי חיבורי! ספציפיי! .מכל מקו!,
עפ"י סדר א"ב ,בכל יחידה בנפרד או בביבליוגרפיה בכללה.
 .4כל עבודה חייבת להיות מלווה הערות והפניות לחומר הביבליוגרפי שהיה בשימוש
) ,(footnotesכ שיהיה ברור לקורא על מה מסתמ הכותב .בהפניה יש לציי ג! את
מספרי העמודי! במדויק .א! חיבור מצוטט ע"י מחבר אחר ולא היה בשימוש הכותב ,יש
לציי זאת במפורש.
 .5בסיו! העבודה יש לכלול מסקנות או סיכו! .בכל מקרה יש להקפיד על כ שהסיו! ינבע
מהצגת הענייני! שבגו החיבור .אי להסתפק בחזרה על דברי! שכבר נאמרו.
 .6יש להקפיד הקפדה רבה על סגנו הכתיבה ,על תחביר ועל פיסוק נכו .לפני מסירת
העבודה יש לערו הגהה ,א! העבודה הודפסה ,ומכל מקו! בדיקה מדוקדקת של השמות
הלועזיי! כדי לסלק שגיאות כתיב.
 .7העבודה חייבת להיות כתובה בכתב ברור ,אחרת תוחזר לכותב .כתב יד גרוע מרגיז את
הבודק וגורע משיפוט אובייקטיבי .עדי להגיש עבודה בצורה מודפסת .יש להשתמש
בנייר עבה בלבד )ובשו! פני! לא בניר שקו (.
 .8יש להשאיר שוליי! של  4ס"מ בצד ימי בכל עמוד ורווח כפול בי השורות.

ג .שגיאות שגרתיות
 .9יש להבחי בי הקדמה לבי מבוא .הקדמה מכוונת להסביר את הבעיות הטכניות בה
נתקל הכותב .מבוא בא להציג בקיצור רב את המסגרת ההיסטורית ,הכרונולוגית
והגיאוגרפית וכ את הבעיה אליה יתייחס הכותב בחיבורו.
 .10רבי! הכותבי! אשר אינ! מחלקי! בצורה נכונה את העבודה .יש להקפיד על איזו
מבחינה כמותית בי המבוא ,סיכו! וגו העבודה ,וכ בי הפרקי! השוני!.
 .11רצוי לא לסטות מ הנושא של העבודה .במידת האפשר יש לשרטט את הרקע בפרק
הראשו של העבודה.
 .12מתחילי! בפסקה חדשה כשמתחיל רעיו חדש ,ולא כשעוברי! למשפט חדש .בראש כל
פיסקה רצוי לציי "משפט מפתח" ,המציג את הנושא המצומצ! שיבוא לידי פיתוח
במשפטי! הבאי!.
ד .הערות
 .13הערות בתחתית העמוד ) (footnotesנועדות לשתי מטרות עיקריות:
א .לציי המקור של מובאה ,עובדה או טענה כלשהי המוזכרת בגו העבודה.
ב .למת אינפורמציה החשובה להסברת עניי מסוי! המוזכר בעבודה א אי רוצי!
לשלה בטקסט עצמו כדי לא לפגו! בשט הדיו) .אינפורמציה ביוגרפית ,נתוני!
סטטיסטיי! ,הסבר של מונחי! טכניי!(
 .14ההפניה להערות נעשית בעזרת מספר סידורי )לא כוכב או כל סימ אחר( הנכתב במחצית
השורה מעל לשורה הרגילה .מספר זה מופיע בד"כ בסיו! המובאה או בסיו! המשפט או
הקטע המחייב את ההפניה להערה .רק במקרה של הסברת נתוני! ספציפיי! יש להפנות
להערה באמצעיתו של משפט .את ההערות יש לספרר באופ שוט מ 1-ואיל לאור
העבודה כולה ולא מחדש בכל עמוד .ההערות עצמ נכתבות בתחתית העמוד או בסו
העבודה א האלטרנטיבה הראשונה עדיפה .את ההערה יש להתחיל במספר הסידורי
שלה שוב כמחצית השורה מעל לשורות הרגילות ללא כל סימו נוס .
 .15יש להקפיד על הצורה הנכונה של התייחסויות ביבליוגרפיות בהערות ולהזכיר ספרי!
ומאמרי! כפי שהדבר מקובל בספרות המקצועית.
כשספר או מאמר כלשהו מוזכר בעבודה בפע! הראשונה הוא חייב לכלול את הפרטי!
הבאי!:
א .ש! מלא של המחבר )ש! פרטי או האות הראשונה של שמו הפרטי לפני ש!
המשפחה( ולאחריו פסיק.
ב .כותרת מלאה של הספר מתחתיה יש למתוח קו .בי הכותרת העיקרית וכותרת
המשנה )א! יש כזאת( מפרידי! בד"כ נקודותיי!.

ג .מיד לאחר הכותרת ,בי הפסיקי! ,יש לרשו! את מקו! ההוצאה ,ושנת
ההוצאה.
ד .מספר העמוד )או העמודי!( שבו מופיעה המובאה ,העובדה או הטענה המוזכרת.
דוגמה :
C .J. Friedrich, The Age of the Baroque: 1610-1660 (New York, 1962), pp.
110-118.
במקרה שהמדובר במאמר ,תופיע כותרת המאמר במרכאות אחרי ש! המחבר ואילו ש!
כתב העת יבוא אחרי כותרת המאמר כשהוא מודגש בקו ולאחריו פסיק .מספר הכר
יבוא אחרי כ ,ואילו בסוגריי! יש לציי את השנה בה יצא העיתו.
דוגמה:
Donald R. Kelley, “Martyrs; Myths and the Massacre: The Background of St.
Bartholomew”, The American Historical Review, 77 (1972), 1342.
א! המאמר מופיע באוס מאמרי! בעריכתו של איש או שניי! יצוינו אלה אחרי כותרת
האוס המודגשת בקו:
L.W. Banner, “On writing Womenw’s History”, The Family in History:
Interdisciplinary Essays, ed. T. K. Rabb and R. I. Rotberg (New York, 1973),
pp.159-170
במקרה והספר מתורג! יוזכר ש! המתרג! לאחר כותרת הספר ולפני הפרטי! הנוגעי!
להוצאה:

P. Aries, Centuries of Childhood: A Social History of Family Life, trans. R.
Baldick (New York, 1962).

 .16התייחסויות נוספות לספרי! ומאמרי! שכבר הוזכרו:
א .שמקרה שמקור איזשהו מוזכר מיד אחרי התייחסות קודמת לאותו מקור )רצוי ג!
שלא יהיה מרחק רב בי שתי ההתייחסויות( ,אי צור לחזור על הפרטי! הביבליוגרפיי!
אלא מספיק לציי ) Ibid.קיצור של המונח הלטיני  – Ibidemבאותו מקו!( ,פסיק ומספר
עמוד )א! העמוד שונה מזה שהוזכר קוד! לכ(.
דוגמה:

1. L. Moote, The Seventeenth Century: Europe in Ferment (Lexington, 1970),
p. 173
2. Ibid., p. 191.
ב .במקרה שהמקור הוזכר כבר פע! א בינתיי! היו התייחסויות למקורות אחרי! ,או
א! הוא הוזכר לפני מספר עמודי! ,יש לחזור על ש! המחבר בלבד ומספר העמוד:
1. C. H. Hill, The Century of Revolution: 1603-1714, (London, 1969), p. 101.
2. Moote, p. 127.
ג .במקרה שמוזכרי! בעבודה מספר ספרי! או מאמרי! של אותו מחבר יש לציי
בקיצור ג! את כותרת הספר אחרי ש! המחבר:
Hill, Century of Revolution, p. 148.

ה .ביבליוגרפיה
 .1הביבליוגרפיה מופיעה בד"כ בסיו! העבודה .היא חייבת לכלול את כל המקורות
)ראשוניי! ומשניי!( בה! נעזר הכותב במהל עבודתו להוציא מילוני! וספרי עזר
סטנדרטיי!.
 .2בעריכת הביבליוגרפיה יש להפריד בי מקורות ראשוניי! למשניי! .החלק הראשו של
הביבליוגרפיה יכלול א! כ את המקורות הראשוניי! .החלק השני את הספרות המשנית.
בתו כל חלק יופיעו המקורות עפ"י סדר אלפאביתי של שמות המשפחה של המחברי!
 .3בעיקרו של דבר ,אופ הרישו! של המקורות בביבליוגרפיה דומה לזה שבהתייחסות
הביבליוגרפית הראשונה בהערות:
דוגמאות:
C. J . Friedrich, The Age of the Baroque 1610-1660 (New York, 1962).

D.R. Kelley, “Martyrs, Myths and the Massacre: The Background of St.
Bartholomew”, The American Historical Review, 77 (1972), 1323-1342.
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ז'א דארק :קדושה או מכשפה?
עבודה פרו סמינריונית בהנחיית פרופ' גודי'0
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