2019 ינואר

2019 –  הבחירות בישראל:הנדון
 התכנית היא להוציא. בסדרת הבחירות בישראל16- אנו נערכים לקראת פרסום הספר ה,עם התקרב מועד הבחירות
 יעשה מאמץ להוציא את הספרים קרוב ככל האפשר למועד, כבעבר.את הספר שוב באנגלית ובעברית במקביל
.הבחירות
 ואנו פונים לחוקרים העוסקים בחקר הפוליטיקה,הספר יהיה במתכונת דומה לזו של הספרים הקודמים בסדרה
. והמחברים יהיו אחראים לתרגום, המאמר יכול להיות כתוב בעברית או באנגלית.והחברה בישראל לתרום לספר
 הצעות למאמרים העוסקים. המאמרים יעברו תהליך שיפוט והערכה כדי להבטיח איכות ומגוון נושאים,כבעבר
. או בתהליכים פוליטיים הקשורים בהם יתקבלו בברכה2019 בבחירות
 את המאמרים יש להגיש על פי. ונשמח לשמוע ממך אם יש לך עניין בכך,אנו מזמינים אותך להציע מאמר לספר
.כללי הציטוט והפורמט הנהוגים בסדרת הבחירות בישראל
.30.9.2019 תאריך ההגשה יהיה
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The Elections in Israel - 2019
Dear Colleague,
With elections coming soon, we have begun preparations for the publication of The Elections in Israel – 2019,
the 16th volume in the series. We hope to publish again simultaneously volumes in English and in Hebrew as
soon as is feasible after the elections.
We invite scholars who study Israeli politics and society to submit articles. These may be written in either
English or Hebrew, and the author will be responsible for translation. Articles will be reviewed in the usual
manner of refereed journals in order to maintain the highest academic standards. If you wish to discuss your
proposal before you submit the article, feel free to contact us.
The planned books will be similar to previous ones in The Elections in Israel series. Use the conventions that
appear in the 2013 and 2015 volumes regarding style, footnoting, references, spelling, tables and figures.
Deadline for submission of articles is September 30, 2019.
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