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 קול קורא
 כתב העת להיסטוריה צבאית של מדינת ישראל –" יסודות"לכתיבת מאמרים ל

החל להתפרסם , ל"היוצא לאור מטעם המחלקה להיסטוריה בצה, "יסודות"כתב העת  .1

לציבור ל ולפרסם "ומטרתו להרחיב ולהעמיק את המחקר ההיסטורי על צה 9112בשנת 

 .הרחב מחקרים רשמיים מטעם המחלקה להיסטוריה

לשלוח , לתלמידי ולתלמידות מחקר, פונה בזאת לחוקרים ולחוקרות" יסודות"מערכת  .9

 .9191המתעתד לצאת לאור בראשית , של כתב העת 3מאמרים לגיליון מספר 

ל ובהיסטוריה הצבאית של מדינת ישראל "המאמרים יעסקו בהיסטוריה של צה .א

 .ובוהייש

 .עדיפות תינתן לנושאים שלא זכו לכיסוי רב בהיסטוריוגרפיה הצבאית .ב

תוך שימוש במקורות , אקדמי( סטנדרט)את המאמרים יש לכתוב על פי תקן  .ג

 .ראשוניים

 (.המפורטים בנספח)את המאמרים יש לכתוב על פי כללי הכתיבה  .ד

של ספרים שהתפרסמו ( מילים 1,111עד )מוזמנים להגיש גם ביקורת וסקירת ספרות  .3

כמו כן מוזמנים . העוסקים בהיסטוריה צבאית של מדינת ישראל, בעברית או באנגלית

 .הערות והתייחסויות למאמרים אקדמיים שפורסמו בתחוםלכתוב מאמרי תגובה המכילים 

ל "בדוא" יסודות"למערכת  אנונימית 9191בר נובמב 31את המאמרים יש לשלוח עד  .4

Historia@mail.idf.il  בקובץ נפרד יש להגיש (. מילים 011עד )בצירוף תקציר המאמר

דרגה ושיוך , תפקיד, תואר אקדמי, ל"דוא, טלפון, כתובת, שם המחבר)קורות חיים קצרים 

שו לאחר מועד ההגשה האחרון יעברו לשיפוט לגיליון הבא שעתיד מאמרים שיוג (.אקדמי

 . 9199להתפרסם בראשית 

' חברי הוועדה הם פרופ. ועדה אקדמית לשיפוטהמאמרים שיתקבלו על ידי המערכת יעברו  .0

 .ר ברק בוקס"וד טל טובי ר"ד ,עוזי בן שלום 'פרופ ,יגאל שפי' פרופ ,אלון קדיש

 .כולל האינטרנט, פורסמו בכתב עת אחר או בכל במה ציבוריתאין לשלוח מאמרים שכבר  .6

 .13-0629444טלפון , ניתן לוודא קבלת המאמרים בלשכת המחלקה להיסטוריה .7

 ,בברכה

 אלי מיכלסוןר  "ד

 ח ההיסטוריה"רמ
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 "יסודות"תבנית כתיבת מאמר לכתב העת 
 

 (.כולל הערות שוליים)מילים  19,111היקף המאמר יהיה עד  .1

 :כלהלן( פורמט)לכתוב בהתאם לתבנית את המאמר יש  .9

 times New Romanבעברית ובכתב  david( פונט)יש לכתוב את המאמר בכתב  .א

 .בלועזית

 .בלועזית 11, בעברית 19גודל האות יהיה  .ב

 .1.0הרווח בין השורות יהיה  .ג

 (.בולד)מודגשות , 14כותרות יהיו בגודל  .ד

 .עמודהערות השוליים יופיעו בתחתית כל  .ה

 :לדוגמה, מקורות בעברית ייכתבו כך .ו

 .67' עמ 1272, עידנים: תל אביב, על שתי גדות הסואץ, (ברן)אברהם אדן  :ספר (1

-1242אתגרי ההסתננות והמענה להם בשנים ", שמעון גולן ושאול שי :מאמר בספר (9

, שנה למלחמת סיני 05: ברעום המנועים, (עורכים)בתוך חגי גולן ושאול שי , "1206

 .9116, ערכותמ

 .1272נובמבר , 77מערכות , "סואץהעל שתי גדות ", (ברן)אברהם  :מאמר בכתב עת (3

 :לדוגמה, מקורות בלועזית ייכתבו כך .ז

 Vladimir Petrov, soviet Role, Penguin, 1999, pp.70-97: ספר (1

 Michael Oren, "The Tripartite System and Arms Control in :מאמר בספר (2

the Middle east: 1950-1956", in Dore Gold (ed.), Arms Control in the 

Middle East (Boulder, 1990) 

 Hans Rattinger, "From War to War: Arms Races in the :מאמר בכתב עת (3

Middle East", International Studies Quarterly 20:4 (December 1976). 

 01-אלא אם מדובר בציטוט שאורכו יוצר מ, יובאו במירכאות כפולות -ציטוטים  .ח

, יש להקפיד על מראי מקום מלאים של הציטוטים. במקרה זה יש להביאו מוזח. מילים

 .לעיל' ז-'כמפורט בסעיפים ו

אותן בצירוף שמות  יש לשלוח. נבקש לצרף תמונות התורמות למאמר, במידת האפשר .3

משקל )וכן ברזולוציה גבוהה ( הגורם מספק התמונה)וזכויות יוצרים ( שם הצלם)המזכים 

 (.התמונה לא יהיה קטן ממגה בייט


