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קול קורא להגשת מאמרים  

גילוי דעת הוא כתב עת מדעי שפיט ששם לו למטרה להעשיר ולהעמיק את הדיון בסוגיות חינוכיות, חברתיות ותרבותיות המעסיקות את החברה הישראלית 
והעולמית. הוא פרי יוזמה משותפת של "המכון לחינוך מתקדם" במכללת סמינר הקיבוצים והוצאת "הקיבוץ המאוחד". גילוי דעת יוצא לאור פעמיים בשנה: 

הגיליון הראשון ראה אור בינואר 2012, ובאביב 2016 יראה אור גיליון 9.

עורך ראשי: פרופ' נמרוד אלוני, ראש המכון לחינוך מתקדם, מכללת סמינר הקיבוצים

עורך: ד"ר ניסים אבישר, מכללת סמינר הקיבוצים

עורך מדעי: ד"ר אמנון יובל, ראש החוג להיסטוריה

 מועצת המערכת )על פי סדר הא"ב(: פרופ' דן אבנון, ד"ר איימן אגבריה, ד"ר אסתי אדיבי-שושן, פרופ' חיים אדלר, פרופ' יאיר אורון, פרופ' ניב אחיטוב, 
פרופ' יאירה אמית, פרופ' אבנר בן עמוס, פרופ' מרים בן פרץ, ד"ר אוה ברגר, פרופ' מירי ברוך, פרופ' דפנה גולן, פרופ' יוסי דהאן, ד"ר סמדר דוניצה-שמידט, 

פרופ' עמוס דרייפוס,  פרופ' חגית הלפרין, ד"ר רבקה ודמני, פרופ' רות זוזובסקי, פרופ' צבי טאובר, פרופ' אסתר יוגב, פרופ' יוסי יונה, פרופ' ציפי ליבמן, 
ד"ר ניר מיכאלי,  פרופ' אייל נווה, פרופ' גבי סלומון, פרופ' פניה עוז-זלצברגר, פרופ' פייסל עזאיזה, ד"ר שי פרוגל, פרופ' משה צוקרמן, פרופ' יצחק קשתי, 

פרופ' אריאל רובינשטיין, פרופ' עוזי שביט
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מערכת גילוי דעת קוראת לחוקרות ולחוקרים לשלוח אליה מאמרים בתחום התמחותם.

המכנה המשותף למאמרים המתפרסמים בכתב העת הוא מקוריותם, יכולתם להתמודד עם סוגיות מרכזיות בשיח החינוכי והציבורי 

ותרומתם למבט רחב ומשמעותי על הנושא שהם עוסקים בו. אנו מעודדים במיוחד את הופעתם של מאמרים ביקורתיים שתוכניהם 

פולמוסיים, מתוך אמונה בחשיבותה של נועזות אינטלקטואלית ומתוך רצון להפוך את גילוי דעת לאתר מרכזי לחידוד ולליבון שאלות 

יסוד ישראליות וגלובליות.

ושאינם  רחבים  והיבטים  סוגיות  מאירים  שאינם  ומצומצמים,  ספציפיים  בנושאים  המטפלים  מאמרים  מופיעים  לא  דעת  בגילוי 

נמנעים מפרסום מאמרים שעוסקים בסוגיות תוך- אנו  לפיכך  בו.  עוסקים  בעלי השתמעויות החורגות מהמקרה הקונקרטי שהם 

דיסציפלינריות שאין להן רלוונטיות לשיח החינוכי.

מתוך עמדה המאמינה בחשיבותה של ראייה אינטלקטואלית רחבה ומקפת ובנחיצות קיומה של קשת מגוונת של נקודות מבט ותחומי 

מחקר ושיח, כתב העת מפרסם מאמרים שמשקפים מנעד רחב של פרספקטיבות דיסציפלינריות, שיטות חקירה והשקפות ערכיות. 

בהתאם לכך במועצת המערכת של גילוי דעת חברים, בצד חוקרים בתחומי החינוך, מלומדים בעלי שם ממגוון תחומי דעת במדעי 

החברה והרוח.


