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 הניסיון שלהם לקהל הקוראים.ממערכת פסיכואקטואליה מברכת את הרוצים לתרום מהידע ו

 psycho@zahav.net.il: דוא"ללמזכירות הפ"י ב מקוריים לשלוח מאמרים פסיכולוגים מוזמנים

מאמרים מתפרסמים הודעה. על כך  תקבלוימצא ע"י המערכת כמתאים לפרסום, אם מאמרכם 
ייתכן בהתאם לנושא לו מוקדש הגיליון באותה העת, או בהתאם לרשימת המתנה ככול שישנה. לכן 

 אושר לפרסום יהיה צורך להמתין למועד מתאים. מאמרשגם אם 

בדוא"ל  נא הודיעו לנו בהקדםאת אחרת, במסגרנשלח למערכת כבר התפרסם ש מאמרבמידה וה

על מנת שנבדוק האם ניתן לפרסם את המאמר )יש מקומות המתנים פרסום אצלם  ,מזכירותל

 באופן מיטבי. מראש שנוכל לתכנן את הגיליונות בבלעדיות( וכן 

 מילים, כולל ביבליוגרפיה. 2,500-כ – מאמררצוי לאורך 

יחד עם המאמר מתבקשים מחבריו לכתוב כמה מילים על עצמם כפי שהיו רוצים שהדבר יופיע 
 כמו כן מתבקשים המחברים לציין האם פרסמו מאמרים קודם לכן ולציין מספר דוגמאות.במאמר. 

 

 רשימת מקורות

את רשימת המקורות יש לכתוב בסוף  פריטים. 10-בסיסית, כ מוטב להסתפק ברשימת מקורות

 אמר.המ

יש לוודא שלכל הפריטים ברשימת המקורות יש הפניה, ושלכל ההפניות יש פריט עם מלוא 

 .הפרטים ברשימה

 ., בזה אין צורך, להוציא השחרה או הטיה של מיליםAPA-את רשימת המקורות יש לכתוב לפי כללי ה

  ברשימת המקורות סדר הבאת המידע

 .[אם זו חוברת או פרק מספר]משפחה, פ' )שנה(. שם ספר/מאמר. הוצאה/חוברת. מספרי עמודים 

 כותבים. 20רצוי לפרט עד 

 יש לציין עורכים ומתרגמים כמקובל.

 יש לסדר את המקורות לפי הא"ב העברי ולאחר מכן לפי הא"ב הלועזי.

 , נשמח לקבלו.doi-אם יש קישור ל
 

  מגוף המאמר הפניות לרשימת המקורות

  את ההפניות יש לכתוב בסוגריים ברצף המאמר, ולא בהערות שוליים.

 (last name, year: )משפחה, שנה( או )כותב יחיד

 (last name & last name, yearאו ) : )משפחה ומשפחה, שנה(שני כותבים

 (last et al., year: )משפחה ואחרים, שנה( או )ויותר שלושה כותבים

יש להבחין ביניהם על ידי הוספת אותיות בהתאם לשפת המקור,  – הפניות זהות עםמקורות 

 ., בצמוד לשנת הפרסום, הן ברשימה הן בהפניותכמקובל

 

 תודה על שיתוף הפעולה,ב

 מערכת פסיכואקטואליה
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