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 6קול קורא | גיליון מס. 

 ת והתבגרותגדר, ילדומ ן נושא:גיליו

 

מגדר ופמיניזם, ויוצא   שיח על , המוקדש ל ורב תרבותי  הוא כתב עת דיגיטלי רב תחומי מגדר |

ת המגדר של האגודה  לייקהיות  בחס ו  האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדרבחסות 

ומים אקדמיים ושל  ליצור ממשק רב מימדי של מחקרים ופרס הסוציולוגית הישראלית. מטרתו 

טקסטים ועבודות אמנות ותרבות, לשמש במה להפצה ולהעשרה של השיח המגדרי והפמיניסטי  

 המודעות לנושאים אלה בקהילה.    את  בשפה העברית ולהעלות 

פמיניזם ומגדר   העוסקים בסוגיות של  םות וחוקריומחקרים של חוקר רים מאמ מתפרסמים  מגדר ב| 

במגוון  ו  ,ועוד תקשורת, כלכלה, משפט, ספרות, קולנוע    פסיכולוגיה תחומים מגוונים כגון סוציולוגיה,ב

כמקובל בכתבי עת אקדמיים.  כפול, ר עיוו שיפוט  אלו טרם פרסומם יעברו מאמרים . מתודות מחקריות 

, הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה  נכלל ברשימת כתבי העת המוכרים על ידי ות"ת כתב העת 

 ( ISSN  :2617-4359' מס).  להשכלה גבוהה

ונת הקישוריות: להוסיף חומרים  גם בתכ השתמשלו  להציע מאמרים אקדמיים  ם מזמין אתכן מגדר  |

   ראו בהמשך. שורים לטקסטים ולחומרים אודיו ויזואליים מהרשת. הנחיות  ודימויים ויזואליים וכן קי

)פירוט   מגדר, ילדות והתבגרות ל וקדש הראשונה ת יכלול שתי חטיבות: מגדר של  השישי הגיליון  |

 שונים.  חומים אמרים מתמית, ובה יוצגו מתחו-היה חטיבה רב . החטיבה השנייה ת בהמשך( 

כת  עורכף , תצטריוכי שלחוד"ר  אורלי צרפתי ד"ר , כתב העת  לשתי העורכות המשותפות של |

 . אלפר -לירן  דליהאורחת ד"ר  

 

את  ילדות ו ה גיל נים את וחהבאנו מזמינות אתכןם לשלוח מאמרים גיליון השישי לחטיבה הראשונה ב

 : כגון, בתחומים שונים סטיתיינגדרית ופמ מנקודת מבט מהתבגרות גיל ה

דפוסי החשיבה   ואת  המעצבות את תפיסת העולם ופמיניסטיות  פרקטיקות מגדריות  •

פסיכולוגיים; קוגניטיביים;  : שונים היבטיםב - רותבגיל הילדות ובגיל ההתבג וההתנהגות

 ועוד  -   ים; תקשורתי פיזיולוגים ורפואיים; היסטוריים

 ווי העכש  בחינוך ריות ינויים בתפיסות מגדההבניה החברתית המגדרית וש תהליכי  •

 התבגרות בגיל הזם בקרב נערות כלפי הפמיניועמדות תפיסות   –פמיניסטית!"  ( לא)"אני   •

הנרטיבית  באמנות  הילדות וההתבגרותשל  והפמיניסטית המגדרית  הנויים בתפיסשי •

 טרון( )ספרות, קולנוע, תיא

, כפי שהיא משתקפת ברשתות  נערות ונעריםשל  והפמיניסטית יתת המגדר עצמיהתפיסה ה •

 תיות ובניו מדיה החבר

 ל בגיל הילדות וההתבגרות בישראדול בישראל: תפיסות מגדריות ופמיניסטיות לג •

 פות ונטיות מיניות לבין העדילדות והתבגרות  מגדר,  יחסי גומלין בין  •

 

 השישי.   של הגיליון חטיבה השנייה נים לאתןם מוזמנות/ים להציע מאמרים בתחומים שוכמו כן, 
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 הנחיות להגשת מאמרים, רשימות ועבודות:  

 . בעברית   מו עד כהיוגשו מאמרים ורשימות מקוריים, שלא פורס |

 מילים, כולל טבלאות ומקורות.   8,000היקף המאמרים: עד  |

   . APAביבליוגרפיה ע"פ כללי  |

תב העת יתקבלו במערכת  ב. מאמרים שיישלחו לכות הכותלשונית של המאמר הנה באחרי עריכה ה |

 מקצועית.   רק לאחר שעברו עריכה לשונית

מילים. דף השער יוגש בנפרד ויכלול   250ל תקציר עד וויכלגוף המאמר יוגש ללא אזכור שם המחבר   |

 א"ל. טלפון ופרטי דו, שיוך מוסדי, מספרי תאת שם המאמר, שם המחבר/

, רווח שורה וחצי, יישור לשני  12אל, גודל , גופן אריWORDוכנת ייכתבו בתמאמרים והרשימות  |

 הצדדים.  

ויזואליים. חומרים המוגנים  -תמונות, וכן חומרים אודיו ניתן ורצוי לשלב בטקסטים קישורים, דימויים ו |

  ל זכויות היוצרים היא של האחריות עיות. בזכויות יוצרים ילוו באישור מתאים בכתב מבעל הזכו

 .  בלבד המחבר/ת 

 יים למאמר לא יעלה על שישה, באיכות ראויה להדפסה.  מספר הדימו |

   migdar.journal@gmail.com :  לדוא"ל את הטקסטים והחומרים השונים יש לשלוח   |
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