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קול קורא לכתב עת/ספר שנתי של אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל והוצאת מערכות
אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל והוצאת מערכות מזמינות כותבות וכותבים להגיש מאמרים
לכתב עת חדש המשותף לאגודת חוקרי צבא-חברה בישראל ולהוצאת מערכות .כתב העת ייצא
לאור אחת לשנה וכל גיליון יוקדש לנושא אחר בתחום יחסי צבא-חברה בישראל.
נושא הספר השנתי הראשון הוא "צבא העם מאז ולעולם?" .יתקבלו בברכה מאמרים הקשורים
לנושא זה ובכללם היבטים ארגוניים ,כלכליים ,תרבותיים וחברתיים של צה"ל; יחסי דרג צבאי
ודרג מדיני ותהליכי קבלת החלטות; תקשורת ,צבא וביטחון; התעשיות הביטחוניות; מלחמה
ומוסר; פוליטיקה ותקשורת; צבא ומגדר; צבא ,דת וייצוגי צה"ל בקולנוע ,בספרות ובאמנות;
החזית האזרחית והגנת העורף.
אנו קוראים לחוקרות וחוקרים מדיסציפלינות שונות :חוקרי תקשורת ומדע המדינה ,סוציולוגים
ואנתרופולוגים ,היסטוריונים וכלכלנים ,משפטנים ,פילוסופים ,אנשי חינוך ופסיכולוגים ,לשלוח
לנו מאמרים.
מטרת כתב העת החדש היא לתרום לקיום דיון פורה ומעמיק ,תוך שילוב של מחקר חדשני ומימד
תיאורטי מעמיק ,המאמרים שיתפרסמו בו יעברו תהליך שיפוט קפדני .לפיכך ,המאמרים שמוגשים
צריכים להיות כתבי יד מקוריים שלא התפרסמו או התקבלו לפרסום במקומות אחרים .המאמרים
ידונו בקשת רחבה של סוגיות הקשורות לביטחון לאומי כתחום ידע.
הנחיות לכתיבה:
מאמר אקדמי בהיקף של עד  7,000מילים בעברית (כולל הערות ומקורות בסגנון  ,)APAעל המאמר
לכלול( :א) כותרת המאמר (בעברית ובאנגלית) (ב) תקציר המאמר כ 150-מילים בעברית ו200-
באנגלית (ג) שמות הכותבות או הכותבים ,כולל שיוך מוסדי ומידע ליצירת קשר .יש להמעיט ככל
הניתן בהערות שוליים .על המאמר להיות מוגש לאחר עריכה והגהה קפדניות.
המאמרים מועברים לשיפוט עיוור כפול ולכן עליהם להיות אנונימיים ועל הכותבים להקפיד שלא
לכלול בגוף המאמר פרטים מזהים אודות עצמם ולכלול אותם בקובץ נפרד שיצורף למאמר.
את המאמר יש להגיש עד תאריך  30בספטמבר  2020לאחת מכתובות הדוא"ל הבאות:
דוא"ל( itamar.rickover@gmail.com :ד"ר איתמר ריקובר ,מזכיר וועדת העורכים).
דוא"ל הוצאת מערכותmaarachot@idf.il :
ניתן לפנות לכתובת המצוינת בכל שאלה הקשורה לכתב העת.
בברכה,
וועדת העורכים של כתב העת:
פרופ' יורם פרי
פרופ' הלל נוסק
פרופ' זאב דרורי
פרופ' איל בן ארי
ד"ר ראובן גל
ד"ר עפרה בן ישי
ד"ר אמיר גילת
מר עדי לרנר
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