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כתב עת לספרות ולתיאוריה

הנחיות להגשת כתבי יד

כתב העת אֹות מפרסם מאמרים ומסות העוסקים בספרות עברית ,בתרבות ישראלית ,בתיאוריה של הספרות
ובנושאים אחרים המשיקים לתחומים אלה.
כל המאמרים והמסות הנשלחים לפרסום באֹות עוברים תהליך שיפוט בידי קוראים מומחים.

להלן הנחיות להגשת מאמרים לשיפוט:
 יתקבלו לשיפוט מאמרים בשפה העברית בלבד. המאמרים באֹות ערוכים לפי שיטת מדעי הרוח .יש לערוך את המאמרים המוגשים בהתאם ולהתקינם על פי ההנחיותהמופיעות להלן.
 היקף מאמר לא יעלה על  15,000מילים כולל נספחים והערות שוליים. יש לצרף למאמר את כותרת המאמר באנגלית. המאמר ילווה בעמוד שער ובו שם המחבר/ת ,מספר טלפון ודוא"ל .יש לציין שיוך אקדמי /מקצועי. המחבר/ת אחראי/ת להשיג את הסכמתם של בעלי זכו יות היוצרים לשימוש בכל החומרים החזותיים והטקסטואלייםבמאמר ,על פי הנדרש ,ולשלוח למערכת אישור בכתב.
 כל זכויות היוצרים על המאמרים המתפרסמים באֹות שייכים לכתב העת ולהוצאת הקיבוץ המאוחד .לא ניתן לפרסםמאמר שראה אור באֹות בלי לקבל את הסכמת המערכת.
 מאמרי כ תב העת יפורסמו באתר האינטרנט של מרכז קיפ לחקר התרבות והספרות העברית. לא יתקבלו לפרסום מאמרים שהתפרסמו בכתב עת אקדמי אחר בעברית. -עם הדפסת הגיליון יועברו למחבר/ת עותק של כתב העת וקובץ של המאמר ב.PDF -

את המאמרים יש לשלוח למערכת אֹות . ot.kipp@gmail.com ,אישור על הגעת המאמר יועבר בדוא"ל.

OT: A Journal of Literary Criticism and Theory
Submission Guidelines

OT publishes original scholarly articles and essays on Hebrew literature, Israeli culture,
literary theory and other related topics.
All submissions for publication undergo a peer-review process.

Manuscripts submitted for review must follow these guidelines:
-

Submissions should be written in Hebrew only.

-

Manuscripts published in OT are edited according to Humanities citation standards
and should be submitted in such form.

-

Manuscripts should be no longer than 15,000 words, including appendices and
footnotes.

-

Manuscripts should also include a cover page with the following information:
Author’s name, phone number, and E-mail address, as well as institutional affiliation.
Note the title of the manuscript in English as well.

-

The author is responsible for receiving approval from copyright holders (for both
visual and textual material) and sending the editors of OT a written approval.

-

All rights to papers published in OT will belong to the journal and Hakibbutz
Hameuchad. Material published by OT cannot be republished without the journal’s
approval.

-

All volumes of the journal are eventually uploaded to the Kipp Center of Hebrew
Literature and Culture website.

-

The journal will not accept manuscripts that have already been published in other
Hebrew academic journals.

-

The author will receive a copy of the volume in which their paper is published, as
well as a PDF copy of the paper itself.

Please submit your manuscripts to the OT editorial board: ot.kipp@gmail.com
You will be notified that your submission has been received.

