הנחיות להגשת מאמר לכתב העת "לאדינאר"
 . 1כתב היד יוגש בקובץ אלקטרוני לכתובת המערכת המצוינת למטה .אורכו לא יעלה על  25עמודים מוקלדים ברווח כפול במעבד
תמלילים בתוכנת  wordבגופן  .12אם יש במאמר סימנים מיוחדים ,טבלאות או תרשימים ,יש לצרף לקובץ גם גרסה בפורמט .PDF
 . 2בדף נפרד מן המאמר ייכתבו הפרטים האלה :שם המחבר/ת ,תוארו/ה ,כותרת המאמר ,השיוך האקדמי ,כתובת למשלוח דברי דואר,
כתובת דוא"ל ומספרי טלפון.
 .3בדף הראשון של המאמר תיכתב כותרת המאמר ללא ציון שם המחבר.
 . 4המאמר ייכתב על פי כללי הכתיב חסר הניקוד של האקדמיה ללשון העברית ולפי כללי התעתיק של מילים לועזיות – להוציא ציטוטים
שייכתבו כבמקור.
 .5ההערות ייכתבו בגופן  12ברווח כפול בשולי העמודים.
 .6רשימת מראי המקום תובא בסוף המאמר ערוכה לפי קיצורים בסדר הא"ב העברי ,לדוגמה:
בוניס תשנ"ב

ד' בוניס" ,לשון היהודים הספרדים – סקירה היסטורית" ,מורשת ספרד ,בעריכת ח' ביינארט ,ירושלים
תשנ"ב ,עמ' .713-694
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 .7כותרות המאמרים יסומנו במירכאות כפולות .כותרי ספרים וכתבי עת בעברית ייכתבו בגופן מעובה ( )boldובלועזית בגופן נטוי
(.)italics
 .8הפניות בגוף הטקסט אל פריטי הרשימה הביבליוגרפית ייעשו בגוף הטקסט או בהערות השוליים לפי קיצוריהם ברשימה ,לדוגמה
בטקסט( :רומרו  ;... )35-36 :1998ובהערת שוליים :ראו בוניס תשנ"ב.702 :
 .9לשון ההפניה היא ברבים ,כגון "ראו"" ,השוו".
 .10לאחר קבלת אישור פרסום של המאמר יש לבצע בו את התיקונים הנדרשים ואת העדכונים הנחוצים ולהחזירו למערכת מתוקן ומעודכן
כנדרש בצירוף תקציר באנגלית בהיקף של כ 300-מילים (כולל כותרת ושם המחבר בלועזית).
הקפדה על הנחיות אלה היא מן התנאים להתקבלות המאמר ,ויש בה כדי לסייע בקיצור משך ההמתנה לקראת הפרסום.
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