הנחיות להגשת מאמרים וחומרים אחרים לפרסום בכתב העת
"מסגרות מדיה"
מאמרים מקוריים
ניתן להגיש מאמרים מקוריים בעברית אשר טרם נשלחו לפרסום בבמה אחרת בשפה כלשהי.
יש להכין את המאמרים כקובץ  WORDבעימוד  A4עם שוליים של  3ס"מ בכל צד .ובגופן
דויד  12בעברית ו Times New Roman-באנגלית.
המאמר יכלול שני חלקים) :א( דף שער הכולל את שם המאמר ,שם המחבר או שמות המחברים,
שיוך מוסדי ,מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני; (ב) גוף המאמר ,כולל תקציר בהיקף של 150-
 120מילים בראש המאמר.
כן יש לצרף תקציר באנגלית.
המאמר לא יעלה בהיקפו על  7,500מילים ,כולל טבלאות ורשימת המקורות.
יש להתאים את כללי הכתיבה והציטוט לאלה של American Psychological Association
 Publicationבמהדורה השישית .כללים אלה שונים מעט ברישום הביבליוגרפיה בעברית ולכן מומלץ
לעיין במאמרים שפורסמו כבר בגיליונות קודמים .ניתן לעיין בגיליונות קודמים של מסגרות מדיה
באתר האגודה הישראלית לתקשורתhttp://www.isracom.org.il/?cmd=media2 :
המאמרים יופנו להערכתם של לפחות שני עמיתים באופן אנונימי .לפיכך בעת הגשת מאמר
יש להקפיד כי בטקסט לא יהיה אזכור של זהות המחבר/ים .במקרה של ציטוט פרסום של
המחבר/ים יש לציין במקום המתאים בגוף הטקסט ) Author(sאו מחבר/ים עם שנת הפרסום
בסוגריים ,ואילו ברשימת המקורות יש לציין ) Author(sואת שנת הפרסום ללא שם הפרסום.
פרסומים אלה יופיעו במרוכז בתחילת רשימת המקורות.
במידת האפשר יש להמעיט בהערות שוליים .הערה החשובה לכותב יש לנסות לכלול בתוך
גוף הטקסט .הערות השוליים תמוספרנה בסדר רץ ותובאנה בסוף המאמר.
המערכת תפעל במהירות ובאופן "ידידותי" למגישי המאמרים ותקפיד ככל האפשר על לוח
זמנים של השלבים השונים בשיפוט מאמרים ובהכנתם לדפוס ,דהיינו למסור הערכות וחוות דעת
למחברים שהגישו מאמר תוך  60יום ממועד קבלתו .שכתוב/תיקון של מאמר במידת הצורך ועל פי
חוות דעת השופטים ייעשה בידי המחברים עד  30יום מיום קבלת ההערות מן המערכת.
כמקובל בכתבי עת אקדמיים ,הכותבים יתבקשו להעביר את זכויות היוצרים על המאמר
המתפרסם לכתב העת.
דו"חות מחקר ודוחות על עבודות דוקטור חדשות
הדו"חות יוגשו לעורך במתכונת של מאמר קצר (כ 2,500-מלים) .הכוונה איננה למאמר מדעי מלא
שאפשר להגיש לפרסום במסלול המאמרים המדעיים המקוריים ,אלא לסקירה של המחקר תוך
הדגשת הממצאים המרכזיים וניתוחם.
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ביקורות ספרים
המערכת מזמינה חוקרים להגיש ספרים חדשים שפורסמו בשנה החולפת ,בעברית או בלועזית,
הנוגעים למכלול תחומי התקשורת .על פי המסורת כתב העת יפרסם שתי ביקורות על כל ספר .אין
המערכת מתחייבת להתייחס לכל ספר שיגיע לידיה.
נא לשלוח שני עותקים למזכיר האגודה לתקשורת ,ד"ר מתן אהרוני ,במקביל להודעה אלקטרונית
בדבר הבקשה לפרסום ביקורת לעורך כתב העת .כתובת למשלוח :האגודה הישראלית לתקשורת –
לידי ד"ר מתן אהרוני ,המרכז הבינתחומי הרצליה ,ת.ד ,167 .הרצליה.4610101 ,
עריכה לשונית וציון שמות ושיוכם האקדמי של המחברים
מחברים שמאמריהם ,דו"חות המחקר ותמצית עבודות הדוקטור וכן סקירות הספרים התקבלו
לפרסום בכתב העת ,יקבלו לאישורם את נוסח המאמר לאחר עריכה לשונית .בעת אישור הגרסה
הסופית על המחבר/ים להוסיף את שמם ולהוסיף כוכבית (*) ליד שמם שתפנה להערה בסוף העמוד
הראשון עם פרטי שיוכם האקדמי (למתכונת הכתיבה ראו גיליונות קודמים של כתב העת).
האחריות על עריכת התקציר באנגלית חלה על הכותבים .התקציר יהיה נאמן לגרסה האחרונה של
המאמר שהתקבלה לפרסום.
משלוח למערכת כתב העת
כל מאמר ,סקירה ,דו"ח מחקר או חומר אחר יש לשלוח לעורך כתב העת ,פרופ' הלל נוסק:
hnossek@gmail.com
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