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 הנחיות להגשת מאמרים לשיפוט

( תערוכות, מגזינים, ספרים)מסות וביקורת , כתב העת יפרסם מאמרים מקוריים -

 . הכתובים בשפה העברית ואשר עברו הליך שיפוט אקדמי

היקף מסה לא ; לא כולל נספחים וביבליוגרפיה, מילים 0,666היקף מאמר לא יעלה על  -

 . מילים 0,566יעלה על היקף ביקורת לא ; מילים 0,666יעלה על 

 . ותקציר המאמר יצורפו בעברית ובאנגלית כותרת המאמר, שם המחבר -

 . יש לצרף אישור זכויות יוצרים המאשר שימוש בחומרים החזותיים שיצורפו למאמר -

לא  כתב עת לתרבות חזותית, בצלאלמסות וביקורות שיפורסמו בכתב העת , מאמרים -

מסות , מאמרים. אקדמיה לאמנות ועיצוב, ת בצלאליראו אור בבימות אחרות ללא הסכמ

 . וביקורות שהתפרסמו בבימות אחרות לא יתקבלו לפרסום בכתב העת

 : 'כתבי יד יש לשלוח בדואר אלקטרוני לדליה מרקוביץ
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 APA (sychological AssociationAmerican P :) –י הנחיות ה מאמרים יותקנו לשיפוט על פ

 : עיצוב .0

טקסט בלועזית ייכתב בגופן ; רווח כפול, 01גודל , Davidטקסט בעברית ייכתב בגופן מסוג  -

 רווח כפול , 01גודל , Times New Romanמסוג 

 (   ועזיהן לציון מונח עברי הן לציון מונח ל)סוגריים יכתבו בגופן עברי בלבד  -

 ספרות יכתבו בגופן עברי בלבד  -

 : הערות שוליים .1

 הערות שוליים יופיעו בסוף הטקסט בלבד -

הספרה תופיע לאחר . הפניה להערת שוליים תעשה בגוף טקסט באמצעות ספרה בלבד -

 (למעט במקרה של קו מפריד)סימן הפיסוק 

 בסוף הערת שוליים בעברית או בלועזית תופיע נקודה  -

 : מובאות .0

 טקסט לא יופיעו ציטוטים שאינם בשפה העברית ב -
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 1601: )הפניות יופיעו בסוגריים תוך ציון שם המשפחה של הכותב ושנת ההוצאה לאור -

Bishop)  

  :הפניות לכמה פריטים יסודרו בסדר כרונולוגי על פי שנת ההוצאה לאור -

(0991 Bourriaud ;0901 Danto)   

 ( Bishop 1661; 1601: )הפניות לכמה פריטים שנכתבו על ידי אותו מחבר יכתבו כך -

 (  .1661Lamont et al) :משלושה כותבים יכתבו כךהפניות לפריט שנכתב על ידי יותר  -

 ביבליוגרפיה .1
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