מכון

מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

הנחיות כלליות להגשת כתב יד להוצאת הספרים של מכון מופ"ת
הוצאת הספרים של מכון מופ"ת היא הוצאה אקדמית שפיטה .כל כתב יד שמגיע להוצאה עובר סינון ראשוני
על ידי המערכת האקדמית אשר בודקת את התאמתו להוצאה .לאחר מכן כתב היד נשלח לשיפוט אנונימי של
קוראים מומחים.
 .1היקף כתב היד  -כתב היד יהיה בהיקף של כ 250-200-עמודי מחשב (גופן דויד  ,12רווח של שורה וחצי;
והכותרות בגופן אריאל) ,כלומר כ 65,000-מילים .כשמדובר באסופת מאמרים עליה לכלול עד 12-10
מאמרים ,והיקף כל מאמר יהיה כ 5,000-מילים.
 .2מבנה הספר וכותרות  -הטקסט חייב לשמור על רצף שיש בו עניין וקוהרנטיות .ספר שלם או מאמר
מתוך ספר המתארים מחקר ,שונים במהותם מדוח מחקר ,מעבודת דוקטורט וממאמר בכתב עת שפיט.
בתהליך הכתיבה יש להביא בחשבון את קהל היעד (שאינו כאמור שופטי דוקטורט או קהילה מצומצמת
של מומחים) .רצוי לחבר בין הממצאים לדיון (במיוחד במחקר כמותי) ולאחד את חלקי המשנה של
הפרק המתודולוגי .לשם כך יש להשתמש בכותרות תמטיות העומדות בזיקה לתוכן (ולא בכותרות מסוג
"סקירת ספרות""/רקע תאורטי" או "ממצאים") .חשוב שהכותרות ישקפו היררכיה בין הנושאים הנידונים
(באמצעות גודל הגופן).
 .3תוכן עניינים  -יש לבנות תוכן עניינים עבור הספר ,שיכלול את כותרות הפרקים/המאמרים .ניתן להוסיף
כותרות משנה של תת-הפרקים (רמה אחת).
 .4שערים  -חשוב שתהיה קישוריות עניינית בין הפרקים או המאמרים כדי ליצור לכידות רעיונית של הספר
כולו .לשם כך מומלץ לארגן את הפרקים או המאמרים בשערים.
 .5חזרות  -יש להימנע ככל האפשר מחזרות .במקרה הצורך אפשר להפנות את הקורא למקום הרלוונטי
שבו נידון הנושא.
 .6אסופת מאמרים  -חשיבות ההקדמה :כשמגישים קובץ מאמרים חשוב לזכור כי אומנם כל מאמר עומד
לכאורה בפני עצמו ומתרכז בהיבט מסוים ,אבל הספר כמכלול עוסק בנושא משותף .לפיכך על ההקדמה
של עורך האסופה ,או לחלופין על הפרק התאורטי הראשון ,להציג את המסגרת המושגית של הנושא
ומונחים מרכזיים ,ואילו על כל מאמר להתמקד אך ורק בהיבטים הספציפיים שלו .ארגון כזה נועד למנוע
חזרות מיותרות המייגעות את הקורא .ההנחה היא שהקורא התוודע למושגים במבוא .למען קוראים
(בעיקר סטודנטים) שמקבלים פרק אחד מתוך האסופה ,אפשר להוסיף הערה בתחילת כל פרק המפנה
למבוא או לפרק התאורטי הראשון .אסופת המאמרים צריכה להסתיים באפילוג שיסכם את עיקרי
המסקנות הנובעות מהספר ומבט לעתיד לגבי התחום.
עורך האסופה  -מלבד אחריותו לפרקים השונים ולאחדות הספר תפקידו מחייב גם עבודה שוטפת מול
הכותבים וההוצאה.
 .7אזכור שמות של מקורות בטקסט – שם של ספר בעברית ייכתב בגופן מודגש (בולד) ,ובאנגלית  -באותיות
נטויות ( .)italicsשמות של מאמרים ייכתבו בין מירכאות גם בעברית וגם באנגלית.

 .8הערות שוליים  -רצוי להמעיט בהן .ריבוי הערות שוליים מכביד על עין הקורא ומקשה על רצף הקריאה.
אם יש הרחבה מעניינת ,ראוי לשקול לשלב אותה בתוך הטקסט.
 .9כל הציטוטים בספר צריכים להופיע בעברית ,וכך גם התרשימים או כל אלמנט אחר הלקוח מספרות
לועזית.
 .10מקורות – יש להקפיד על כללי כתיבת מקורות והפניות לפי שיטת ה( APA-ראו דוגמאות בסוף המסמך).
חשוב לצמצם את מספר ההפניות הביבליוגרפיות המופיעות בטקסט ברצף בין סוגריים .אין צורך לחזור
על אותו מקור מספר רב של פעמים ,ובוודאי לא כשהוא נזכר בסמיכות .יש לוודא שלכל הפניה יש
פריט ביבליוגרפי מתאים ברשימת המקורות ,וששם הכותב ושנת ההוצאה נכתבים באותו אופן בהפניה
ובביבליוגרפיה.
ולעצם כתיבת ההפניה  -בסוגריים יופיעו שם משפחתו של הכותב ושנת הפרסום .כאשר יש יותר מהפניה
אחת ,יש לסדר את ההפניות בסדר הא"ב של הכותבים ,בעברית ואחר כך בלועזית (אלפר ;1972 ,כהן;1988 ,
.)Brown, 1985; Gee, 1999
 .11איורים ותמונות – בסריקה של איורים ותמונות שישולבו בטקסט ,יש להקפיד על רזולוציה גבוהה של
 .dpi 300כמו כן יש לצרף קובץ נפרד ובו התמונות והאיורים המופיעים בספר ,שמורים כ .JPEG-שמות
הקבצים יהיו לפי מספרי האיורים והתמונות .גרפים ותרשימים צריכים להיות בצורתם הסופית .ככלל ,כל
הפריטים המשולבים בגוף הספרים יודפסו בשחור-לבן ,ולכן יש לעצב את התרשימים והגרפים בהתאם.
הדפסה בצבע כרוכה בעלויות נוספות שיושתו על המחברים בחוזה שייחתם מראש בינם לבין מכון מופ''ת.
 .12זכויות יוצרים  -באחריות המחברים/העורכים לוודא כי יש בידיהם אישור לשימוש בכל תמונה ,לוח ,תרשים,
טבלה או איור המובאים בעבודתם ,כולל תמונות הלקוחות מהאינטרנט .אין באפשרות ההוצאה לאתר בעלי
זכויות ליצירות השונות .במקרה שבפנייתם לבעלי זכויות היוצרים יידרש תשלום בעבור השימוש ביצירה,
ההוצאה תוכל להשתתף בחלק מן העלויות עד לסכום מוגבל שמתעדכן מעת לעת .על כל פנים ,לא יישלח
לדפוס ספר שמשולבות בו יצירות שאין זכות חוקית לעשות בהן שימוש .לרשות ההוצאה מאגרי תמונות
ואיורים המותרים לשימוש .מומלץ מאוד להיוועץ במחלקת הגרפיקה ולהיעזר בגרפיקאיות בתחום זה.
הדבר אמור גם בזכויות יוצרים על יצירות כתובות – רצוי להימנע ככל האפשר מציטוטים ארוכים של
קטעים מספרי עיון או פרוזה .אשר לשירה – כל ציטוט מתוך שיר מחייב אישור פרסום .במקרים של קטעי
פרוזה או שירה ההוצאה תטפל בהשגת הזכויות ,אך יש ליידע את ההוצאה על ידי שליחת רשימה מסודרת
של הציטוטים ומקורותיהם.
 .13יש לצרף לכתב היד קורות חיים ורשימת פרסומים.
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 .1יש לכוון את הקוראים ככל שניתן למידע שצוטט – עדיף לכוון למקור ולא לדף בית;
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