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 הספרים של האגודה הישראלית למדע המדינה: כללים והנחיותהוצאת 

 

( הוקמה בידי האגודה הישראלית "ההוצאה" :הספרים של האגודה הישראלית למדע המדינה )להלןהוצאת 

 האגודה: למדע המדינה כדי להשיג אחדים מיעדיה לפי תקנון

 של תוההוראה ועל האתיקה המקצועיה תשקוד על רמת המחקר עמותה :עמותה בתחום המדעמטרות ה"

וכנסים מדעיים,  אספותהאגודה  חוקרי מדע המדינה במדינת ישראל ועל קידום המקצוע. בין השאר תערוך

קשר עם מוסדות ואנשי מדע בחו"ל, תוציא לאור ספרות ועיתונים  תשלח נציגים לקונגרסים מדעיים, תיצור

 .(1סעיף א." )ועייםמדע המדינה ותיצור ותתרגם מונחים מקצ בתחום

 מבנה כללי

וזאת  ספרי לימודמדע המדינה, בהגדרתו הרחבה, לרבות ב אקדמייםעיון ספרי מחקר ו ההוצאה תפרסם .1

 כמקובל. אקדמי מדעילאחר שיפוט 

את  א, לפי כללים שתכליתם לוודההוצאה האקדמית שלוועדה ה בידי טכתב יד שיוגש להוצאה יישפ .2

האיכות האקדמית של כתב היד והתאמתו למטרות האגודה ומדיניותה. הוועדה האקדמית תמנה 

 שיתבקשו לנמק בכתב את המלצתם. שופטים מומחים בתחום של כתב היד המוצע,

 המוצע.  כתב היד פרסום הכלכליים של םההיבטי להלן( תבחן את ')ר ההוצאה הנהלת ,במקביל .3

 יו"רהוועדה האקדמית של ההוצאה תמונה ע"י הוועד המנהל של האגודה. היא תמנה חמישה חברים:  .4

ושני חברי הנהלה  שנישימונה ע"י ועד האגודה לפי הצעת יו"ר האגודה,  בדרגת פרופסור או פרופסור חבר

ושיהיו חברים נוספים. רצוי שחברי הוועדה האקדמית ישקפו את התחומים השונים בדיסציפלינה 

בלבד  שנים נוספות 5 -שנים ויכול שתוארך ב 5נה תהא ביניהם בעלי ניסיון בהוצאת ספרים. תקופת הכהו

 ע"י הועד המנהל של האגודה.

נוסף  רתהיה מורכבת כדלקמן: ראש האגודה למדע המדינה, יו"ר הועדה האקדמית, וחבהנהלת ההוצאה  .5

ק בכל הנוגע לכותרים המופקים על ידי מוסד אליהם יצורף נציג מוסד ביאלימהוועדה האקדמית. 

 ביאליק. 

 

 התהליך 

 שלב ראשון

באנגלית( על נייר  – ההצעות להיות מודפסות בעברית )ובמקרים חריגים ליש להגיש "הצעה לפרסום". ע .6

 ברווח כפול וביישור הטקסט לצד ימין בלבד.מילה,  1000בהיקף של  A4 בגודל
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ו, מקוריותו, תותפרט את ייחודיו נושא הספר כולל ראשי פרקים,תציג תמצית של לפרסום ההצעה  .7

 םקורות חיים ורשימת פרסומייש לצרף  להצעהוקהל הקוראים המיועד.  תרומתו המדעית, המתודולוגיה

 .עיקריים

יצורף נספח עם הפרטים של כתיבתה, שמות  ,סופית שאושרה עבודת דוקטורלהצעות שהן עיבוד של  .8

 .השופטיםשל דעת החוֹות והמנחים. 

 והחלטתם תועבר למחבר/ים. ת אקדמיהות יקראו ע"י לפחות שלושה מחברי הוועדה הצעה .9

 

 שלב שני

 .שלם, לפי הנחיות שיועברו להםכתב היד הים לשלוח שלושה עותקים של /על המחבר ,הצעהה שאושרמ .10

 הוגשו להוצאות אחרות.  אך ורק כתבי יד שלאההוצאה תבחן  .11

על כמו גם  ,איכותו עלולחוות דעתם  תבקשו לקרוא את כתב הידיש להערכת עמיתיםכתב היד יועבר  .12

 .התאמתו לפרסום ע"י האגודה למדע המדינה

כות ימתנה הוצאה לאור של ספר בכך שזכויות היוצרים בחיבור שיהוצאת האגודה למדע המדינה  .13

 ,או כל חלק מהן לאחראת זכויות היוצרים  וולא הקנ ולא העביר /יםהמחברש, /יםבמלואן למחבר

 יועברו בשלמותן להוצאה.  זכויות היוצריםוש

תנאי הכרחי אך  בגלל משאביה המוגבלים של האגודה, החלטה חיובית של הוועדה האקדמית היא יובהר, .14

בדרך כלל  .מחייבת את ההוצאה להוציא את הספר לאור אינה ספר. הצעה שאושרהלא מספיק לפרסום 

בתנאי שיהיה סיוע כספי ממוסדות  להשתתפות המחבר/ים בעלות ההפקה, אובכפוף  צא לאורהספר י

 אחרים.

 .בתום התהליך המתואר לעיל יערך הסכם בין ההוצאה לאור ובין המחבר/ים .15

עם הוצאת מוסד ביאליק כמפיק ומפיץ של ספרי האגודה, עם זאת, בשיתוף פעולה הוצאת האגודה פועלת  .16

עם מוסד ביאליק והיא עשויה להתקשר עם מפיקים ומפיצים אין היא מחויבת להתקשרות בלעדית 

 אחרים.

 

 

הוצאה לאור אין עם ה חתימת הסכםטרם , /יםכל תכתובת בין ההוצאה למחברלמען הסר ספק יובהר כי  *

 .בה כדי לחייב את ההוצאה להוציא לאור את הספר

 .נקבה במשמעאף לשון  — זכרהאמור בלשון 

 


