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הנחיות למחברים
כתב העת ההגנה מפרסם מאמרים מדעיים ותעודות מוערות הנוגעים לתולדות 'ההגנה'. 
מאמרים ותעודות המוצעים לפרסום יוגשו בפורמט WORD ויישלחו בדוא"ל. היקפו הרצוי 
למשל  העת:  בכתב  כמקובל  יהיה  עריכתו  אופן  מילים.   15,000–10,000 הוא  מאמר  של 
בהבאת ציטוט ברצף הטקסט בין מירכאות יחידות; בהזחת ציטוט שאורכו עולה על 40 
מילים והבאתו ללא מירכאות; בהצבת הערות השוליים בתחתית העמוד; ובאופן רישום 
המקורות בהערות השוליים. לתעודה מוערת יש להקדים מבוא שיציג אותה בהקשריה. 
150–200 מילים. המאמרים והתעודות  יש לצרף למאמר או לתעודה תקציר באורך של 

יעברו הליך שיפוט בטרם יוחלט על פרסומם.

ליצירת קשר
haganah_arch@mod.gov.il :דוא"ל

דואר: עורך ההגנה, הארכיון לתולדות 'ההגנה', בית אליהו גולומב, שדרות רוטשילד 23, 
תל אביב 6688202

טלפון: 03-5603715, 03-5660395, 03-5606066
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