
 יאלית סוצ-מפגש לעבודה חינוכית

 הנחיות לכותבים 

חינוכית  לעבודה  שפיט    ואהסוציאלית  -מפגש  עת  בשנה.    תחומי-ביןכתב  פעמיים  לאור  היוצא 
מתפרסמים  ב ומחקרים "מפגש"  עיוניים  ילדיםב  מאמרים  הבאים:  נוער   , נושאים  וצעירים    בני 

אוכלוסיות  םומשפחותיה   בסיכון  במצבי מיוחדים;  עם;  ובמשפחה;יפט  צרכים  בפרט  חינוך    ול 
ופ וטי בקהילה  רבול  ורבותיות;  ת-בפנימייה;  וטראומה; ;  דיאלוגגישור  משבר  לחץ,  אלימות; 

 פורמלי.-הדרכת עובדים; חינוך לערכים; חינוך בלתי

מהתחומים וכותבים  מחוקרים  מאמרים  מקבלים  חינוך,    :הבאים  אנו  סוציאלית,  עבודה 
ילדים  על   תוך שימת דגש , נתרופולוגיה ומדעי ההתנהגותא ה, לוגיסוציולוגיה, קרימינו פסיכולוגיה,
 . סיכוןמצבי ובני נוער ב

למערכת   המוגשים  סוקרים  המאמרים  ידי  על  אנונימיים  ושיפוט  הערכה  של  תהליך  עוברים 
 מומחים. תהליך ההערכה נמשך כשישה חודשים. 

-בעברית ו  דו  ד   פניםגוב)  ול כפ  ברווח  ,Word  בפורמטיסו  להדפיש  ו  ,עמודים   25כיל עד  יכתב היד   •

Times new roman  בדואר אלקטרוני לחו ו ולש  (12ובגודל בלועזית.   

  : ( ופרטי התקשרותובאנגליתבעברית  )  מקום עבודתו שם המחבר, תפקידו ו  ו דפסוי בעמוד נפרד   •
 . ודוא"ל  'טל מס'

 . ת מפתחומילו  דכל אח מילים 150-כקף של הי ב בעברית ובאנגלית םייר תקציש לצרף  •

ש וסגנון.לעצמה  ומרת  המערכת  עריכה  תיקוני  להכניס  הזכות  בכללים    את  יעמוד  שלא  מאמר 
 ם. יהל איתבקש להתאימו והוא יוחזר למחברו, 

לשלוח למערכת "מפג עתאין  שיפוט   להתפרסם  ד יש" מאמר שהתפרסם,  נמצא בהליך  בכתב    או 
   בארץ או בחו"ל. עת אחר

 

 כתיבת מקורות 

  .APAהנחיות  יפ על  ותולוח צאים סטטיסטיים ממות, קורהמ  םרישועל   ש להקפידי  •

לצידם  בלועזית וייכתבו  הם  בעברית, ובסוגריים  בגוף המאמר  ייכתבו  שמות מחברים לועזיים   •
   יש להקפיד על הקלדת כל הסוגריים בטקסט בגופן דוד. הפרסום.שנת 

שמו  ו סודרימאמר  בות  ההפני   כל • של  א"ב  סדר  המחברים  לפי  כך  ת  בריבע  להתחי   –ת  ואחר 
 .  הנ"ל בשיטה תסודר רשימת המקורות גם .ברשימת מקורות מלאה ווינציו  – בלועזית

ייכתב שם  ומעלה  מחברים    שלושהמהפניות.  אם יש שני מחברים לפריט, שניהם יוזכרו בכל ה •  

המחברים    (..et al)ם"  אחרי"ו בתוספת  הראשון    המחבר כל  שמות  ייכתבו  המקורות  ברשימת 
 . (מחברים 20עד )

 : דוגמאות לרישום המקורות להלן
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 נוספות טכניות נחיותה

 . בלועזית Times new roman-ברית ו ד בעדו ניםגופ ה  להקפיד על כאמור, יש •

לעבור    ,רייםואז להיכנס לסוג  ,(גופן דויד)  לסוגריים עברייםיש להכניס את ההפניות שבטקסט   •

הטקסט(   Times new romanגופן)  אנגליתל את  משת.  (…Avner)  ולהקליד  משים  )אם 
   (.ההפניות משתבשות לחלוטין כאשר הן יורדות שורה  ,לועזייםם בסוגריי

 אחד בין מילה למילה.  רווח הקפיד עלל יש •

  ,ובעמודים נפרדיםן  לב–בשחור  םיש להדפיס  .APA-ה יש להגיש על פי הנחיות    םאיוריו  לוחות •
מקומם  תוך הגב  ציון  אנכיים  ר.מאמוף  קווים  להכניס  אלכסוניים  אין  אם    או  הדבר  אלא 

 . הכרחי
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