
  וכתבותמאמרים אתכם.ן להגיש נה  מזמיפסיכואקטואליה מערכת  

 . ואתיקה מוטיבציה, בנושאים של שחיקה 2023גיליונות של ל

  וטיבציה, מ חיקהש  בכל אחד מהנושאים:, מתוכננים גיליונות 2023לקראת 

 .  ואתיקה 

  : נשמח לקבל מגוון מאמרים העוסקים בהיבטים השונים של שחיקה  לקראת גיליון אביב

      גורמים לשחיקה, טיפול ומניעה של שחיקה, הן של אחרים והן שלנו בעבודה פסיכולוגית. 

העיסוק במוטיבציה אינו חדש בפסיכולוגיה, אך נראה  יעסוק במוטיבציה.   ץהקי גיליון

כי הוא שב לקדמת הבמה בהקשרים שונים משום שמוטיבציה היא המנוע לכל פעולה  

אורחת. היא   -בגיליון זה אנו שמחים שד"ר נאוה בן ארצי תהיה עורכתשאנו עושים. 

 .  ת חוקרת ומלמדת את הגישה המוטיבציוני ,מנחת קבוצות  ארגונית  יכולוגיתפס

בר יוסף, יו"ר ועדת אתיקה   - שיתוף עם יונת בורנשטייןהובלה וביערך ב גיליון סתיו 

 בהפ"י.  

לכתוב מאמרים ולשתף בפרקטיקה,   אתכם.ן  המערכת מזמינה בכל אחד מהנושאים

המאמרים  בנושאים אלו.  בתיאוריה, במחקר ובגישות שאתם מיישמים בעבודתכם

שלכם יעשירו את הדעת, אך גם את ארגז הכלים העומד לרשותנו ויחזקו את קשרי  

    הקהילה המקצועיים שלנו.

וכתבות במערכת לגיליונות שיתפרסמו במשך  לקבלת מאמרים  נים אחרו ים ועדמ

 השנה הם:  

 גיליון בנושא שחיקה     2023 לפברואר 28 אביב: 

     גיליון בנושא מוטיבציה   2023אפריל  30  קיץ:

 בנושא אתיקה  גיליון   2023יולי  31 סתיו: 

לעודד   כל הכותבים.ות עד כה וממשיכים.ותל בהזדמנות זו המערכת גם מודה 

ות  בעבוד  .ןעמיתיהם את שתף לו פסיכואקטואליהכתב העת ל  ובכתלפסיכולוגים 

ליונות, נשמח לקבל מאמרים בכל  יבנוסף למאמרים ייעודיים לפי נושאי הג . עדכניות

ציין ספרים  י ד מדורים חדשים. האחים מתוכננבנוסף למאמרים באורך מלא, נושא ו

ו ונכתבו ע"י פסיכולוגים חברי הפ"י. אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו  מ חדשים שהתפרס

נשיק פינה של "זרקור על עבודה פסיכולוגית   בנוסף, פרטי הספרים שאתם כותבים. 

. מדור זה ייתן הזדמנות לפסיכולוגים  " בתחומים שונים ועם אוכלוסיות שונות

זרקור על   ים( השמcase studiesופסיכולוגיות לכתוב כתבות קצרות עם תיאורי מקרה )

הייחודיות של עבודה בתחומי הפסיכולוגיה השונים וסוגיות בהתאמה לאוכלוסיות  

 ומגזרים שונים.   

לכל המעוניין לכתוב, נשמח לענות על שאלותיכם. את המאמרים, וכן פניות ושאלות  

עם העתק למזכירות הפ"י     psychoactuallya@gmail.com ל־ למערכת, אפשר לשלוח 

office@psych.org.il    ."ולציין עבור "פסיכואקטואליה 
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 בברכה ובתקווה לקרא מאמריכם.ן, 

 ד"ר שרונה מי־טל, יו"ר המערכת   

 :  כלליות הנחיות כתיבהנא לשים לב ל 

והקפדה   .ןם ליבכלכל המעוניינים בכתיבה לפסיכואקטואליה, נודה על תשומת 

  :  שלהלןהנחיות  בכתיבה על פי ה

 מילים.   3,500 עד מילים  3,000 -כ המאמרים יהיאורכם של ה .1
ובאנגלית )עד  מילים(  150)עד בעברית   תמציתי לכל מאמר יש לצרף תקציר  .2

 (.  מילים  200

  מותשכותרת, העליו ודף נפרד  במאמרים שיוגשו למערכת יהיהון שעמוד הרא .3

   . דוא"ל וטלפוןופרטי  ההגשה, תאריך  מקצועיה םומעמד  ם רוא ת , םמחבריה

בציון הציטוטים וברישום   7APA יכתיבת המאמרים חשוב להקפיד על כללב .4

aids/reference-https://apastyle.apa.org/instructional- המקורות

)examples.pdf )  . 

ה.  וכתובים באופן מאורגן ובשפה ברור  חשוב שהמאמרים יהיו ממוקדים .5

את  חשוב להציג את הרציונל התאורטי ו  מעשיתבמאמרים המתארים עבודה 

לעסוק  מחקר אמפירי חשוב   בהצגת ראיות לאפקטיביות של ההתערבות. ה

 .  בפסיכולוגיהעבודה המעשית ה  לעהשלכות המחקר  ב

)מבנה ארגון  המאמרים יישלחו לשיפוט אנונימי ויוערכו על פי קריטריונים של  .6

או   רציונל תאורטי, שיטות ומתודולוגיה, תוצאות ודיון ומסקנותובו מסודר וברור 

)עבודה  רציונל תאורטי בעברית אקדמית ברורה(;  הב י)כתסגנון ; (השלכות

)הצגת תרומה או   תרומה ייחודית מעוגנת בבסיס תאורטי וראיות עדכניות(; 

או שתיהן גם   השלכות תאורטיות או מעשיותדיון ב , חידוש לשדה הפסיכולוגיה

 (.  יחד 

מילים וישפטו על פי   1500יהיו באורך של    כתבות  כתבות קצרות למדורים: 

ולראיות   לרציונל רלוונטיות וקוהרנטיות וכן סגנון כתיבה ותרומה. רצוי להתייחס 

 התומכות בעבודה.  
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