קול קורא
'אוקימתא' מחקרים בספרות התלמודית והרבנית
'אוקימתא' הינו כתב עת מקוון בתחום הספרות התלמודית שנוסד בידי פרופ' שמא י' פרידמן שגם היה עורכו
הראשון ,עד לפרישתו לאחרונה .מטרתנו כעורכים החדשים של כתב העת היא לבססו כבימה דינמית ,יעילה
ומגוונת למחקר ספרות התלמוד לגווניה.
המחקרים המתפרסמים ב'אוקימתא' עוסקים בספרות התלמודית הקלאסית )ספרות תנאית ואמוראית( .יחד
עם זאת אנו מקדמים בברכה מאמרים העוסקים במגוון היבטים של ההיסטוריה של היהדות בשלהי העת
העתיקה ותרבותה )כגון פיוט ,טקסטים מאגיים ,אמנות ,כתובות( וכן בהתקבלותה של הספרות התלמודית
בתקופות מאוחרות יותר ,מימי הביניים ועד לתקופה המודרנית .אנו מחויבים לסטנדרטים אקדמיים ברמה
הגבוהה ביותר ובה בעת אנו מאמינים שמחקר ספרות התלמוד יצא נשכר ממחקר היוצא מנקודות מבט מגוונות
ומשתמש במתודות שונות :פילולוגיה או היסטוריה ,תיאוריות ספרותיות ,אנתרופולוגיה או כל פרספקטיבה
אינטלקטואלית שיש בה כדי לתרום למחקר התלמוד במובנו הרחב ,בין מתוך התמקדות בספרות תלמודית
גופה ובין מתוך עיון במסורות ותרבויות אחרות של העת העתיקה.
כתב העת 'אוקימתא' זמין ופתוח לכול במרשתת ,ללא צורך בהרשמה או בתשלום.
הליך הפרסום המקובל כולל שיפוט 'עיוור' בידי שני קוראים .אנו מאמינים שהליך שיפוט יעיל ומאוזן חיוני
לתקינותו של התחום .החלטת המערכת תימסר לכותבים תוך שלשה עד ארבעה שבועות מיום קבלת המאמר
במערכת .אנו מקבלים מאמרים בעברית ובאנגלית ,אנא עיינו באתר 'אוקימתא' בהנחיות לכותבים טרם שליחת
המאמר.
מערכת 'אוקימתא' מחויבת לחלוטין לשוויון מגדרי .אנו מעודדים במיוחד חוקרות לשלוח מאמרים למערכת
ואימצנו מדיניות עריכה התואמת להתמודדות עם חוסר שוויון מתמשך בתחום.
'אוקימתא' מופיע ברשימת כתבי העת האקדמיים של המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
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