
 ( 5.2022 –ל מעודכן )  הגשת מאמרים לפסיכואקטואליה

 

הוא כתב העת המקצועי של כל החברים והחברות בהסתדרות  פסיכואקטואליה 

הפסיכולוגים בישראל. המערכת מבקשת לתת במה לשילוב של ידע מהשדה המעשי ושל  

חידושים וראיות עדכניות מעולם התאוריה והמחקר. לשם כך, אנו מעודדים את ציבור  

אוריה, עבודה  י תבנושאומהניסיון שלהם  מהידע לכתוב מאמרים ולתרום הפסיכולוגים 

מתקבלים לפרסום  מקוריים מאמרים מעשית ודיווחים על מחקרים כמותיים ואיכותניים. 

מתפרסמים בהתאם לנושא לו מוקדש הגיליון באותה העת, או  לאחר שיפוט אנונימי ו

לפרסום יהיה צורך להמתין   התקבלבהתאם לרשימת המתנה. לכן ייתכן שגם אם מאמר 

במידה ותרצו  . עתידיים להציע נושאים לגיליונות מוזמנים גם קוראינו . למועד מתאים 

להגיש מאמר מתורגם או שהתפרסם בעבר, יש לציין זאת ולספק למערכת את האישורים  

 הנדרשים לפרסום חוזר או תרגום.  

 

 הם:   2022ליונות קיץ וסתיו יתאריכים להגשת מאמרים לג

 ויוזמות בטיפול פסיכולוגי נושא הגיליון הקיץ: חידושים    22.5.22

 גיליון סתיו )הנושא טרם נקבע סופית(  12.8.22

 

 הנחיות לכתיבת מאמרים 

.ן והקפדה  ם לכל המעוניינים בכתיבה לפסיכואקטואליה, נודה על תשומת ליבכ

 בכתיבה על פי ההנחיות שלהלן:  

 .  מילים  3,500ולא יעלה על  מילים  3,000 הואמאמרים  ך מומלץ לאור  .1
  200מילים( ובאנגלית )עד    150לכל מאמר יש לצרף תקציר תמציתי בעברית )עד   .2

 מילים(.  
שמות   .3 הכותרת,  ועליו  נפרד  דף  יהיה  למערכת  שיוגשו  במאמרים  הראשון  עמוד 

 המחברים, תוארם ומעמדם המקצועי, תאריך ההגשה ופרטי דוא"ל וטלפון.  

יטוטים וברישום המקורות  בציון הצ  7APA בכתיבת המאמרים חשוב להקפיד על כללי .4

)examples.pdf-aids/reference-https://apastyle.apa.org/instructional  .) 

ם  חשוב שהמאמרים יהיו ממוקדים וכתובים באופן מאורגן ובשפה ברורה. במאמרי .5

הראיות   ואת  התאורטי  הרציונל  את  להציג  חשוב  מעשית  עבודה  המתארים 

לאפקטיביות של ההתערבות. בהצגת מחקר אמפירי חשוב לעסוק בהשלכות המחקר  

 על העבודה המעשית בפסיכולוגיה.  

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf


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

ורטי, שיטות ומתודולוגיה, תוצאות ודיון ומסקנות או השלכות(;  וברור ובו רציונל תא 

)עבודה מעוגנת בבסיס    רציונל תאורטי)כתיבה בעברית אקדמית ברורה(;  סגנון  

עדכניות(;   וראיות  ייחודית תאורטי  לשדה    תרומה  חידוש  או  תרומה  )הצגת 

 הפסיכולוגיה, דיון בהשלכות תאורטיות או מעשיות או שתיהן גם יחד(.  

 

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

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

office@psych.org.il    ."ולציין עבור "פסיכואקטואליה 

 

 א מאמריכם.ן, ובברכה ובתקווה לקר

 

 ,  ד"ר שרונה מי־טל, יו"ר 

 וחברים וחברות במערכת פסיכואקטואליה  
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