על מנת שנוכל להתייחס להצעתכם באופן המקצועי והמלומד ביותר ,אנא צרפו את המידע הבא:
)השאלות מנוסחות בלשון זכר ,אך פונות לשני המינים(
 .1כותרת הספר
בחירת כותרת היא צעד חשוב .הכותרת מגדירה את תחום העיסוק של הספר ,את רמת הכתיבה
ואת היחס בינו לבין ספרים אחרים בתחום .כותרת הולמת צריכה לתאר היטב את הספר וגם
להביע את רוחו ואת כוונתו העיקרית .אם ספרך ייבחר לפרסום ,עורך מטעם ההוצאה יסייע לך
לגבש את הנוסח הסופי של הכותרת ותת הכותרת של הספר.
 .2הסיבות לחיבור הספר )בין  200ל 500-מילה(
בין אם נתבקשת לחבר את הספר ,בין אם הכוח המניע לכתיבתו הגיע ממחקרך ,מעמיתיך או
מתלמידיך ובין אם החלטת לכתוב מכל סיבה אחרת ,אנא ספר לנו מדוע בחרת בנושא בו בחרת,
מדוע אתה מתאים לעסוק בו ומהם המניעים שלך לחבר ספר בנושא זה כעת.
 .3תוכן הספר )בין  500ל 1000-מילה(
על מנת להשיב להצעתך ,עלינו לדעת כמה שיותר על מבנה הספר ותוכנו .אנא הצג בבירור את
התחום בו עוסק הספר ואת שלל הנושאים בו הוא דן .גם אם טרם השלמת את כתיבתו ואינך
מסוגל לתת תמונה מדויקת ,נסה להציג את הדברים באופן המפורט והבהיר ביותר .על תיאור
הספר להתייחס לשאלות הבאות:
•

מדוע יש צורך בספר העוסק בתחום בו בחרת?

•

אילו תמות ,מושגים ורעיונות אתה מפתח? מהן נקודות המבט העיקריות? מהו ,בקווים
כללים ,המהלך שמציע הספר?

•

כיצד נבדל הספר שלך מספרים אחרים בתחום? האם יש לו מאפיינים או מיקוד
ייחודיים? האם יש לספרך 'מתחרים'? אנא ציין את הכותרים הרלוונטיים ביותר והסבר
את יתרונותיהם וחסרונותיהם ביחס לספרך.

 .4מספר מילים  /איורים  /טבלאות  /גרפים
אנא ציין את מספר המילים הצפוי לספר השלם.
כמו כן ,ציין אם ישנם חומרים ויזואליים נוספים הכלולים בספר ,את מספרם והאם הם בצבע או
בשחור-לבן.
 .5תוכן עניינים מפורט
אנא צרף רשימה מפורטת של פרקי הספר ,יחד עם פסקה או שתיים המתארות כל פרק .לכל
הפחות ,צרף רשימה של הפרקים יחד עם כותרות המשנה ותתי הסעיפים של כל פרק.
 .6קהל יעד )בין  100ל 500-מילה(
אנא תאר את קהל הקוראים אליו פונה הספר.
האם הוא נועד בעיקר לאקדמאים וחוקרים המתמחים בתחום? לסטודנטים ,כחומר עזר
ללימודים? )אם כן ,ציין באיזו רמה – תואר ראשון ,תארים מתקדמים( האם הוא פונה לחוקרים
או אנשי מקצוע בתחומים אחרים?
 .7תאריך סיום
האם כתב היד מוכן להגשה? אם לא ,מהו התאריך המשוער בו יהיה מוכן?

