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 מועד א׳ ומועד ב׳,2019 –  הבחירות בישראל:הנדון
 ספר הבחירות יעסוק בשתי מערכות הבחירות שיתקיימו השנה ובהשתלשלות האירועים,לאור ההתפתחויות
, אנו מעוניינים אם כך במיוחד במאמרים שיעסקו בשתי מערכות הבחירות.שהובילו לבחירות הנוספות בספטמבר
 או בהשוואה ביניהן; אולם נשמח,( חברתית או הסטורית, משפטית, פוליטית,מתוך נקודת מבט כוללת )דמוקרטית
.לשקול כל נושא וכל מיקוד רלוונטי אחר
 יעשה מאמץ להוציא את הספרים קרוב ככל, כבעבר.התכנית היא להוציא את הספר שוב באנגלית ובעברית במקביל
.('האפשר למועד הבחירות )מועד ב
 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
. ובתהליכים 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
.2020  במרץ31 תאריך ההגשה יהיה
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The Elections in Israel - 2019
Dear Colleague,
Following the political developments, The Elections in Israel – 2019 book will cover both April and September
elections, and the events in-between. We are thus especially interested in articles that will cover the two
elections from a comprehensive (democratic, political, legal, social or historical) perspective, or compare
between them. We will however be happy to consider any other relevant focus or topic as well.
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 book 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 March 31, 2020.
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