קול קורא לגיליון מיוחד של כתב העת "הגירה"

בנושא הגירה וחינוך
הגירה ,כתב עת אקדמי רב-תחומי מקוון ,העוסק בתופעת ההגירה על היבטיה השונים ,מזמין חוקרים/ות
לשלוח מאמרים בעברית ובאנגלית ,עבור גיליון מיוחד בנושא הגירה וחינוך.
עורכת אורחת של הגיליון היא ד"ר ריטה סבר (מביה"ס לחינוך והמכון לחקר הטיפוח בחינוך ,של
האוניברסיטה העברית) ,חברת מערכת של כתב העת "הגירה".
גיליון מיוחד זה יוקדש למאמרים הנוגעים לכל הסוגיות הקשורות בהגירה וחינוך ,כגון :השפעת
ההגירה על הישגים חינוכיים ,על דפוסי החינוך בבית ,על הקשר הבינדורי במשפחות מהגרות ,על
היפוך תפקידים וסמכות ההורים ,על מאזן הכוחות המגדרי במשפחה ,על השפעת מהגרים על
מערכות החינוך בארץ היעד שלהם ,על האינטראקציה בין מוסדות חינוך ובין הורים מהגרים,
מעורבות הורים בביה"ס בגן של ילדיהם ,וכל נושא אחר אשר יתרום להבנת התופעה ,הן ברמת
המיקרו והן ברמת המקרו.
הגירה הוא כתב עת אקדמי ,שפיט ,ה יוצא לאור בחסות קהילת הגירה ודמוגרפיה של האגודה הסוציולוגית
הישראלית והמכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין .כתב עת זה מהווה במה פרסומית למחקרי
הגירה בתחומי סוציולוגיה ,מדעי המדינה ,דמוגרפיה ,חינוך ,פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית ,קרימינולוגיה,
תקשורת ,היסטוריה ,כלכלה ,ספרות ,תכנון ערים ,ועוד .מחקרים אלה עוסקים בהיבטים שונים הקשורים
בהיותה של מדינת ישראל חברת מהגרים ,במסגרת תהליכים מקבילים בעלי השפעה רבה בהקשר
הגלובאלי .כתב העת הגירה פתוח לגישות תיאורטיות וזוויות ניתוח שונות.

הנחיות למחברים


היקף המאמר עד 8,000 -מילים.



המאמר לא נמסר לפרסום בכתב עת אחר.



המאמר ייכתב בתוכנת  ,Wordבגופן  ,Tahomaגודל  ,10רווח של שורה וחצי ,מיושר לשני הצדדים.



פסקה חדשה תצוין בהזחה ולא ברווח כפול.



ציטוטים יצוינו בהזחה מצד ימין.



ניתן לשלב במאמר חומרים מקוריים ממגוון תחומי היצירה ,כגון תמונות וסרטונים.



יש להגיש את המאמר לאחר עריכה לשונית ולצרף תקצירים בעברית ובאנגלית בני  200מילים כל
אחד .התקצירים יכללו את שם המאמר.



לאחר התקציר בעברית יופיעו  6-5מילות מפתח.



י ש להוסיף למאמר דף נפרד ולציין בו בעברית ובאנגלית ,את שמות המחברים ,תוארם האקדמי,
שיוכם המוסדי ומספר שורות אודות המחברים.



הפניות לביבליוגרפיה יופיעו בטקסט בסוגריים עם שמות המחברים ושנת הפרסום .המילה "שם" לא
תופיע בטקסט ויש לציין מחדש את המקור.

.)הערות לטקסט יופיעו בסוף המאמר (לפני הרשימה הביבליוגרפית



 התקפים כיום בכתב העת של האגודה הסוציולוגית,APA1 הרשימה הביבליוגרפית תותקן לפי כללי



 יש להקפיד על התאמה מלאה בין האזכורים בטקסט לבין הופעתם.""סוציולוגיה ישראלית
.ברשימת המקורות
בהליך השיפוט המערכת מסתייעת בחוות דעת של קוראים מעריכים ומקפידה על שיפוט



.אובייקטיבי – אנונימי
.המחברים יתבקשו לתקן את המאמר לפי חוות הדעת ובהתאם להנחיות העורכים שיצורפו אליהן



המאמרים יעברו עריכה לשונית והמחברים יידרשו לתיקונים נוספים ולאישורו הסופי של המאמר
.לפני פרסומו
 עוד בטרם הופיע הגיליון המלא,מאמר שהתקבל לפרסום יועלה לאתר כתב העת



:חוקרים מוזמנים לשלוח מאמרים לכתובת הדואר האלקטרוני
ritasever9@gmail.com
31/5/2018 תאריך אחרון לשליחת מאמרים לגיליון זה
 לכללים המלאים לחצו כאן, אורנים, מוצגים באדיבות הספריה של המכללה האקדמית לחינוךAPA כללי

1

Call for papers:
Special issue of Hagira – Israel Journal of Migration

On migration and education
Hagira – Israel Journal of Migration, an interdisciplinary academic journal on the phenomenon of
migration in its various aspects, invites researchers to submit articles in Hebrew and English for a special
issue on Migration and education.
The guest editor of the issue is Dr. Rita Sever (of the School of Education and the Institute for the
Study of Education at the Hebrew University of Jerusalem), and a member of the Editorial Board of the
journal Hagira.
This special issue will be devoted to articles on all issues related to migration and education, such as: the
effect of immigration on educational achievement, patterns of education at home, binding bonds in
immigrant families, the reversal of parental roles and authority, the balance of gender power in the family
in their country of destination, the interaction between educational institutions and immigrant parents,
the involvement of parents in the school in their children's kindergarten, and any other topic that will
contribute to understanding the phenomenon, both at the micro and macro levels.

Hagira is an academic journal, published under the auspices of the Migration and Demography section of
the Israeli Sociological Association and the Institute for Migration and Social Integration at Ruppin
Academic Center. This journal is a platform for publication of migration studies in the fields of sociology,
political science, demography, education, psychology, social work, criminology, communications, history,
economics, literature, urban planning, and more. These studies deal with various aspects related to the
fact that the State of Israel is an immigrant society, in the framework of parallel processes highly
influential in the global context. Hagira is open to different theoretical approaches and analytical
perspectives.
Authors' Guidelines


Submissions should not exceed 8,000 words.



Submissions must not have been submitted for publication to any other journal in Hebrew.



Submissions must be in Word format, using the Tahoma font (in Hebrew and English), 10 point,
1.5 line spacing and justified.



New paragraphs should be indicated by indentation and not by leaving an extra vertical space.



Quotations should be indicated by indenting from the left.



Authors may embed original materials from various media, e.g., photographs and video clips.



Papers should be submitted after editing, and must include abstracts in Hebrew and English (200
words each). The abstract should include the title of the paper.



5-6 keywords should be provided, following the abstract in Hebrew.



On a separate page, attached to the paper, authors should note in Hebrew and English their
name, academic rank, institutional affiliation, and a brief biography, in no more than a few lines.



References are to be embedded in the text and closed inside parentheses with authors names
and year of publication. ‘Ibid’ should not be used; rather, the source should be noted again.



Endnotes should be used, rather than footnotes, and they are to be positioned before the
bibliography.



The bibliography should be prepared using APA 1 citation style, the accepted format of Israeli
Sociology, the journal of the Israel Sociological Society. References within the text must be fully
compatible with their appearance in the source list.



An objective, anonymous refereeing process will be used.



Authors will be asked to correct their papers as indicated by the referees and the attached
editorial guidelines. Papers will be copy edited and authors will be asked to make further
corrections and give final approval before publication.



Papers accepted for publication will be uploaded to the journal’s website before the full issue of
the journal appears.

Please submit papers to:
ritasever9@gmail.com
No later than May 31, 2018
APA bibliography rules are presented through the courtesy of the Library of Oranim Academic College.
For complete rules press here
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