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גשת נוהל בי ה ד כת   י

  מקוריות   יצירות  מאמרים,  יתקבלו  ונוער  ילדים  בספרות  ויצירה  מחקר  השורות:  בין  העת  לכתב

  כה. עד   פורסמו שלא ספרים וביקורות

   ומקורות. טבלאות  שוליים,  הערות כולל  מילים, 10,000 עד המאמרים: היקף

 . מילים 3,000 עד מקוריות: יצירות היקף

  הספר,   שם  ים,המחבר  או  המחבר  שם  יובאו  המאמר  בראש  מילים.  3,000  עד  ספרים:  ביקורת  היקף

  או   המחבר   ושם  הספר  שם  יובאו  המאמר  בסוף  העמודים.  ומספרי  ההוצאה  שנת  ההוצאה,  העיר,

  כפי   הביקורת,   תכותב  או   כותב   על  ואישיים   מקצועיים   פרטים  וכן   , לועזיות  באותיות   יםהמחבר

   לעיל.  בפסקה  שמצוין

  מילים   200  עד  של  תקציר  לכלול  יש  המחבר.  שם  אזכור  ללא  יוגש  המאמר  גוף  השיפוט:  תהליך

  את   ים,המחבר  או  המחבר  שם  את  המאמר,   שם   את  ויכלול   בנפרד יוגש  השער  דף המאמר.  בראשית

 הדוא"ל.  פרטי  ואת הטלפון  מספרי את שלהם, המוסדי השיוך

  מוטלת   המחברים  על  (.דומהוכ  צילומים  תרשימים,  )מפות,  אחר  או  ויזואלי  חומר  לשלב  אפשר

  על   המקורית  שהבעלות  במקרה  . יוצרים  זכויות  עליו  שיש  חומר  כל  לפרסום  רשות  לקבל  האחריות

  בחומר   השימוש  זכויות  את  לרכוש  או  להשיג  עליו  ,היד  כתב  מגיש   של  אינה  ויזואליו ה  החומר

   בהם. השימוש על אחראית ואינה  אלה זכויות רוכשת  אינה המכללה מבעליו.  יזואליוהו

   הצדדים. לשני יישור  וחצי,  שורה רווח ,12  גודל  ,David גופן ,Word בתוכנת  יוגשו  היד כתבי

  לכותב   יוחזר  היד  כתב  ; ההפקה  תהליך   את   מאריכה  הנחיות ה  פי  על מותקנים שאינם  יד  כתבי  הגשת

  הלשון   בעריכה  תסייע  המערכת   וההפקה.  הלשונית   העריכה  תהליך   תחילת  לפני  אותו  שיתקין  כדי 

 המחברים.  באחריות הן APA־ה כללי  לפי והגשתו   המאמר של התוכן עריכת אבל המאמר, של

 nitsa.dori@gmail.com לדוא"ל: לשלוח יש הנלווים  והחומרים היד  כתבי  את

 לאור.  ההוצאה באתר הנמצאים טפסיםה את  למלא יש העת, לכתב המאמר קבלת לאחר

  ויזואלי ו ה  חומרל  הזכויות  בעלי  מטעם  האישורים  את  להגיש  יש  ,לאור  להוצאה  היד  כתב  שליחת  עם

   עת.  בכתב פרסום  צורךל אחר או

ת מנים  לוחו  ז
 .ינואר   תחילת עד  : מאמרים הגשת

 לתיקונים.  למחברים  יוחזרו  קבלתם ולאחר שיפוט יעברו המאמרים

  ולהתקנה   לעריכה  לאור,  ההוצאה  למערכת   ועברוי   המאמרים   התיקונים   לאחר   והפקה:   עריכה

  .העת כתב  תולהכנ לעיצוב לשונית,

  המאמר   ועיצוב  לשוניות  הגהות  לאחר  לכותבים  המאמרים  יישלחו  פברואר־מרץ  חודשים  בסביבות

  העריכה   שלב  סיום  עם  ,דצמבר  חודשב  .שבועיים  תוךב  למערכת  להחזירם  ויש  העת  כתב  למבנה

 המחברים.  של אחרונה לבדיקה PDF בקובץ יד כתב יימסר ,הלשונית

  ההוצאה   לאתר  מועלים  המאמרים  כלו  לאור  העת  כתב  יוצא  מרץ  חודש  בסוף  העת:  כתב  פרסום

 המכללה.  של לאור

  : PDF  בפורמט  קבצים  שני  עם  דיסק  המחברים  יקבלו  –  לאור  ההוצאה  לאתר  העת  כתב  העלאת  לאחר

 המלא.  הכרך של וקובץ הכותב של הספציפי המאמר
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