
 

 

 2021אוקטובר                    

 ליר  ון מכון  להוצאת יד   כתבי  להגשת  הנחיות

 
הספר (חיבור מונוגרפי או    גוףפתח דבר,  עניינים,   , תוכןראשי  שער   ויכלול  בשלמותו  יוגשכתב היד  

  תצלומים ,  רשימות איוריםכן  נספחים, ו  ת מקורות,רשימ  ,הערות השוליים  לרבות   אסופת מאמרים)
 עם ההוצאה לאור.  בתיאום ו מראשייקבע  תוומועד הגשהיד   כתב היקף). ישלוחות (אם  ו
 

, ועל רמת כתיבה  והתוכן המבנה מצד לכידות על  ,ומסודרת  שיטתית ,בהירה להקפיד על כתיבה  יש
לא יועברו לבחינת המערכת  מסורבל לקוי או מרושלים, גולמיים ומנוסחים באופן  יד כתבי  . נאותה

 . ים.ותשולחיוחזרו לו  המדעית
 

הכתיב, עיצוב    תמבחינ  אחידהספר להיות  על   .לפי הנחיות ההוצאה לאור של המכון  יותקן  כתב היד
שיטת ההפניות  , הערות השוליים(חשוב להקפיד על מדרג כותרות ברור), עיצוב  הכותרות הגופנים ו

הלאה.  הביבליוגרפיות ה  חיבורים  וכן  פי  על  יותקנו  לשולח.  המתאימות  נחיותהשלא    . ת יוחזרו 
להתקנת   הרוח    מונוגרפיותלהנחיות  להתקנת  ;  כאןראו  במדעי  במדעי    קובצילהנחיות  מאמרים 

 .  כאןבמדעי החברה ראו מאמרים  וקובצימונוגרפיות להנחיות להתקנת   ;כאןהרוח ראו 
 

כתב היד לא פורסם קודם  ש  .ת: "הנני מתחייבזהלעדיות, בנוסח הלב  התחייבות לכתב היד  יש לצרף
להוצאות ספרים  הוא לא הוגש במקביל  כי ו  אחרת, שפה בעברית או בכלחלקי, לכן, באופן מלא או 

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

היוצרים   הזכויות  להיות    מאמריםה  על  או  חיבורעל  למחברצריכות  במלואן    ..ותיםשייכות 
זכויות היוצרים    ולא העבירמתחייבים ש  ים.ותהמחבר לאחר.    ,או חלק מהןאותן,    וולא הקנ את 
יד שהתקבל לפרסום  על  היוצרים  זכויות זה   .ליר  ון  מכון  הוצאת  לידיבמלואן    יועברו  כתב    עניין 

 . ים.ות או העורכים.ותמחברבין החתם בין ההוצאה ליי בהסכם שוסדר י
 

  (כגון תצלומים או טקסטים ספרותיים)   יוצרים   בזכויות   המוגנים  בחומרים  השימוש  זכות   השגת
 , אם נדרש. על הזכות התשלום וכן ים.ות או העורכים.ות,המחבר על חלה

  
  יהיה   המכון. עם זאת,  שיאושרו לפרסום  היד  ישל כתב   לאור  ההוצאהון ליר יישא בעלויות    מכון
.  פרסום הספרב   לסיוע  בבקשה  מחקר  קרנות  אל   לפנות  ות או מהעורכים.ותמחברים.המ  לבקש   זכאי
 . חיצוני  בסיוע ותנהי לא  הספר פרסוםמקום,  מכל
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