
 

 

 

 על כתב העת פכ"מ:

הוא כתב עת סטודנטיאלי המהווה במה לפרסום מאמרים של תלמידים ותלמידות לתואר ראשון ושני בתחומי  כתב העת פכ"מ

הפילוסופיה, הכלכלה ומדע המדינה. מטרתנו היא לטפח שיח אקדמי צעיר, מעמיק ומעורר מחשבה, ולהציע לסטודנטים 

 הזדמנות להתנסות בפיתוח רעיונות מקוריים ובכתיבה אקדמית. 

 .להזמינכם להגיש מאמרים ומסות לכתב העת שיפורסם בשנת הלימודים תשע"טים שמחאנו 

 editors.pep@gmail.com  :בדוא"להנכם מוזמנים לפנות אלינו לכל בירור נוסף 

 מי רשאי להגיש: .1

 סטודנטים וסטודנטיות לתואר ראשון ושני במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה.  1.1

 "ו )כולל(. תשע בוגרי ובוגרות תואר ראשון אשר סיימו את לימודיהן לאחר שנה"ל 1.2

 

 תוכן: .2

 ניתן להגיש מאמרים או מסות בכל נושא אינטרדיסציפלינרי המשלב בין פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה. 2.1

 במאמר:יש להקפיד לכלול  2.2

 .)"אבסטרקט"(עיקרי הטיעון פסקה המציגה את  2.2.1

 המבהירה את תרומת העבודה לשיח האקדמי. ממצהסקירת ספרות  2.2.2

 .APAכללי פי לוביבליוגרפיה הערות שוליים  2.2.3

 

 :והעריכה תהליך השיפוט .3

 . "להשיפוט נעשה על ידי סטודנטים בתוכנית פכ"מ באוניברסיטה העברית, בשיטת "עיוורון כפו 3.1

 :דגש עלמושם במהלך השיפוט  3.2

 מבנה הטיעון  3.2.1

 חדשנות ומקוריות 3.2.2

 שיח אינטגרטיבי 3.2.3

 ורלוונטיות עניין 3.2.4

 בשיתוף הכותב. תשע"ט,שנת הלימודים  במהלךיתבצע  תהליך עריכת המאמר 3.3

 המערכת שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים קלים במאמר. 3.4
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 פרס .4

 מאמר המצטיין בעומקו ובמקוריותו.מבין המאמרים שיפורסמו בכתב העת ייבחר  4.1

 כותב המאמר יזכה בפרס על סך אלף שקלים.  4.2

 פרסום שם הזוכה יתבצע במהלך שנת הלימודים תשע"ט.  4.3

 

 פרטים טכניים .5

 על המאמרים והמסות להיכתב בשפה העברית. 5.1

 .מילים 6000לא יעלה על המאמרים אורך  5.2

 מילים.  2500לא יעלה על המסות אורך  5.3

 צדי.-, רווח כפול ויישור דו12, גודל Davidיש להגיש את ההצעה בגופן  5.4

יש להימנע מכל אזכור או רמז באשר  ,בכדי לשמור על אנונימיות הכותב/ת בתהליך ההערכה והשיפוט 5.5

 .בגוף הקובץ לזהות הכותב/ת

 

 :והערות נוספות לוח זמנים .6

מערכת כתב העת תשלח אישור . 2018באוקטובר  14 מועד ההגשה האחרון לשליחת מאמרים ומסות הינו 6.1

קבלת הקובץ בהודעה חוזרת לכתובת הדואר האלקטרוני של השולח/ת, לא יאוחר משבוע לאחר קבלת על 

  הקובץ. 

 .האחרון לאחר מועד ההגשה חודשייםתשובה בדבר קבלה או דחייה של מאמרים ומסות תינתן עד  6.2

קבלת תהליך לשינויים בכל הנוגע למועד הגשת המאמרים והמערכת שומרת לעצמה את הזכות לערוך  6.3

  .המאמרים

  

יש לציין שם  בגוף ההודעה. editors.pep@gmail.com בדוא"ל:  מ"פכ מסות ישלחו למערכת כתב העתהמאמרים וה

 המחבר/ת, שיוך אקדמי, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל ומספר טלפון.
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