
כתב היד יהיה בהיקף של חמישים עד מאה אלף מילים. 

כתב היד יוגש בשלמותו, ויכלול שער ראשי, תוכן עניינים, פתח 
נספחים,  מקורות,  רשימת  השוליים,  הערות  לרבות  החיבור  גוף  דבר, 

ורשימות איורים, תצלומים ולוחות )אם יש(. יש להקפיד על כתיבה מעניינת, 
בהירה ושיטתית ועל לכידות מצד המבנה והתוכן.

יש לצרף לכתב היד התחייבות לבלעדיות, בנוסח הזה: "הנני מתחייב.ת כי כתב היד לא פורסם 
קודם לכן, באופן מלא או חלקי, בעברית או בכל שפה אחרת, וכי הוא לא הוגש במקביל להוצאות 

ספרים או לכתבי עת אחרים, בעברית או בכל שפה אחרת".

כמו כן, לכתב היד יצורף גם מכתב שאורכו עד שני עמודים. על המכתב להיות תמציתי וברור ולכלול 
את המידע שלהלן:

סוג כתב היד )מחקר או עיון(, הגדרת נושאו ותיאור מסודר של תוכנו, של הטיעונים המרכזיים  א. 
המוצגים בו ושל מטרותיו. 

מבנה כתב היד וחלוקתו לפרקים, מתוך תיאור קצר של כל פרק.  ב. 

המחקר.  בשדה  היד  כתב  של  מקומו  והצגת  הרלוונטית  המקצועית  הספרות  של  קצרה  סקירה   ג. 

בתוך כך נדרש לעמוד על החידוש התיאורטי בספר, על חשיבותו ועל תרומתו למחקר בנושא. 

הגדרת קהל היעד: האם החיבור מיועד למומחים בתחום, לסטודנטים או לקהל קוראים כללי. ד. 

יובאו פרטי הקשר המלאים של  ורשימת פרסומים. בראש המסמך  חיים  קורות  היד  לכתב  לצרף  יש 
המחבר או המחברת.

התקנת כתב היד תיעשה לפי הנחיות ההוצאה לאור של המכון. על הספר להיות אחיד מבחינת הכתיב, 
ההפניות  רישום  השוליים,  הערות  עיצוב  ברור(,  כותרות  מדרג  על  להקפיד  )חשוב  הכותרות  עיצוב 
פי  על  יותקנו  חיבורים שלא  וכן הלאה.  ברשימת המקורות  רישום הפריטים  ביבליוגרפיים,  לפריטים 
יד במדעי הרוח ראו כאן<;  להנחיות להתקנת כתבי  יועברו לבחינת המערכת המדעית.  ההנחיות לא 

להנחיות להתקנת כתבי יד במדעי החברה ראו כאן<. 

עבודות לתארים מתקדמים יש להגיש רק לאחר עיבודן מבחינת התוכן וסגנון הכתיבה לחיבור המיועד 
לקהל קוראים רחב. עבודות דוקטור שלא עובדו לספר לא יועברו לבחינת המערכת המדעית. אם חלו 
מספריים  נתונים  כן,  כמו  היד.  כתב  את  לעדכן  יש  העבודה,  הסתיימה  מאז  המחקר  בשדה  חידושים 
המובאים בכתב היד צריכים להיות מעודכנים ככל האפשר. אין להגיש כתבי יד המבוססים על עבודות 
שעדיין נמצאות בשיפוט. אם כתב היד מבוסס על עבודת דוקטור יש לציין זאת, ולהוסיף לאיזה מוסד 
אקדמי הוגשה העבודה ומי היו המנחים והשופטים. אם אפשר, מומלץ לצרף חוֹות דעת של השופטים. 

התשלום  וכן  המחברת,  או  המחבר  על  חלה  יוצרים  בזכויות  המוגנים  בחומרים  השימוש  זכות  השגת 
עליה, אם נדרש. 

זכויות היוצרים בחיבור צריכות להיות שייכות במלואן למחברים. המחבר או המחברת מתחייבים שלא 
העבירו את זכויות היוצרים או כל חלק מהן לאחר. זכויות היוצרים על כתב יד שהתקבל לפרסום יועברו 
במלואן לידי הוצאת מכון ון ליר. עניין זה יוסדר בהסכם שייחתם בין ההוצאה לבין המחבר או המחברת.

ההוצאה לאור תהיה זכאית לבקש מהמחבר או המחברת לערוך שינויים בכתב היד לפי חוות הדעת 
של הקוראים המעריכים. המחברים יתחייבו להחזיר את כתב היד המתוקן בתוך שישה חודשים ממועד 

קבלת מכתב ההחלטה של המערכת המדעית והערות הקוראים המעריכים המצורפות לו. 

כתבי יד שיתקבלו לפרסום יעברו עריכת לשון מקצועית מטעם ההוצאה לאור של המכון. 

מכון ון ליר יישא בעלויות ההוצאה לאור של כתבי היד שיאושרו לפרסום. עם זאת, המכון יהיה זכאי 
לבקש מהמחברת או המחבר לפנות אל קרנות מחקר בבקשה לסיוע בפרסום הספר. מכל מקום, פרסום 

הספר לא יהיה תלוי בסיוע חיצוני.
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