
 
 

  קול קורא

  מחקרים בספרות התלמודית והרבנית 'אוקימתא'
  

שגם היה עורכו  שמא י' פרידמן בידי פרופ' שנוסד הינו כתב עת מקוון בתחום הספרות התלמודית 'אוקימתא'

יעילה  ,דינמיתכבימה לבססו שים של כתב העת היא . מטרתנו כעורכים החדהראשון, עד לפרישתו לאחרונה

  רות התלמוד לגווניה. ומגוונת למחקר ספ

ספרות התלמודית הקלאסית (ספרות תנאית ואמוראית). יחד עוסקים ב 'אוקימתא'המחקרים המתפרסמים ב

עם זאת אנו מקדמים בברכה מאמרים העוסקים במגוון היבטים של ההיסטוריה של היהדות בשלהי העת 

בהתקבלותה של הספרות התלמודית העתיקה ותרבותה (כגון פיוט, טקסטים מאגיים, אמנות, כתובות) וכן 

. אנו מחויבים לסטנדרטים אקדמיים ברמה לתקופה המודרניתועד  , מימי הבינייםבתקופות מאוחרות יותר

מגוונות  מחקר היוצא מנקודות מבטמ יצא נשכרהגבוהה ביותר ובה בעת אנו מאמינים שמחקר ספרות התלמוד 

ת, אנתרופולוגיה או כל פרספקטיבה וספרותי ות, תיאוריהאו היסטורי הפילולוגי :במתודות שונות ומשתמש

התמקדות בספרות תלמודית בין מתוך , מחקר התלמוד במובנו הרחבל וםתרה כדי ליש באינטלקטואלית ש

  מסורות ותרבויות אחרות של העת העתיקה. ב עיוןתוך מ וביןגופה 

  ו בתשלום. זמין ופתוח לכול במרשתת, ללא צורך בהרשמה א 'אוקימתא'כתב העת 

הליך שיפוט יעיל ומאוזן חיוני בידי שני קוראים. אנו מאמינים ש 'עיוור'כולל שיפוט המקובל הליך הפרסום 

מיום קבלת המאמר  ארבעה שבועותעד  לכותבים תוך שלשהתימסר לתקינותו של התחום. החלטת המערכת 

טרם שליחת  בהנחיות לכותבים 'אוקימתא', אנא עיינו באתר אנגליתבעברית ובמאמרים אנו מקבלים . במערכת

  .המאמר

לשלוח מאמרים למערכת  במיוחד חוקרותלחלוטין לשוויון מגדרי. אנו מעודדים  תמחויבמערכת 'אוקימתא' 

  להתמודדות עם חוסר שוויון מתמשך בתחום.  תואמת הואימצנו מדיניות עריכה 

  השכלה גבוהה בישראל. מופיע ברשימת כתבי העת האקדמיים של המועצה ל 'אוקימתא'

  עורכים:

  אשר סיגל (אוניברסיטת בן גוריון)-מיכל בר

  ) Princeton University( סמולי וידא

  חברי מערכת:

  )Barnard College(בת' ברקוביץ 

  )Centre National de la Recherche Scientifique [CNRS[(קטל ברתלו 

  )University of British Columbia(גרג גרדנר 

  )University of British Columbia(יה הלברשטם ח

  )Yeshiva University, Stern College(ראובן כודרי 

  )Fordham University(גריבץ - שרית קטן

  )Yeshiva University, Stern College(לין קיי 

  )Loyola Marymount University(גיל קליין 

  משה לביא (אוניברסיטת חיפה)

  תחומי, הרצליה)- זון (המרכז הביןלייב- איילת הופמן

  )Loyola Marymount University(צבי נוביק 

  )University of Wisconsin – Madison(ג'ורדן רוזנבלום 

  )Bard College(שי סקונדה 

  חיים וייס (אוניברסיטת בן גוריון)

  )University of Cambridge(לנטין צהולגר 

  

 


