
 קול קורא לכתיבת מאמרים לפסיכואקטואליה 

 

 שלום רב לכולם/ן 

מעוניינת להרחיב את מעגל הכותבים בקרב ציבור הפסיכולוגים  פסיכואקטואליה    מערכת
 . מהשדה וגם מהאקדמיה 

, וכן לעודד את  פסיכואקטואליהב מאמרים לכתב העת שלנו,  ולכת   ות/ זמניםואתם/ן מ
 לכתוב!   יות/ והסטודנטיםות והעמיתים  העמית

, הרבעון של הסתדרות  פסיכואקטואליהעם כניסתי לתפקיד יו"ר המערכת של  

בקרב הפסיכולוגים   את מעגל הכותביםהעשיר הרחיב ול אשמח ל הפסיכולוגים בישראל,  

   , דבר שיתרום לכלל הקוראים. מהשדה ומהאקדמיה

תוכניות התערבות רבות, מחקרים ופיתוח    :שיה מקצועית מבורכת כאן בארץקיימת ע

לשתף ולפרסם   ,נסים בינלאומיים. חשוב לנו לתת במהרבים אף מוצגים בכ  ,תיאורטי

 צבור הרחב של פסיכולוגים והמתעניינים בתחום.  הדברים אלו בקרב  

בכל גיליון אנו מפרסמים מאמרים בנושא מרכזי. לגיליון הבכורה של הקדנציה שלי נבחר  
להיות אחר/אחרת: החיים בחברה מגוונת ורב תרבותית."  נשמח לקבל מאמרים  הנושא: "

כבר לגיליון זה שעומד לצאת בסתיו   בנטייםעבודות בשדה, תאוריה ומחקרים רלקצרים על 
 תשפ"ב.  

)כולל  אני מזמינה כל מי שיש לו עניין בכתיבה של מאמרים בנושאים פסיכולוגיים עדכניים 
   .פסיכואקטואליהבלשקול פרסום סטודנטים(  

 נושאים שחשובים לכם.  בנשמח גם להצעות 

אלינו. נשמח  וגם בהמשך, נשמח אם תפנו כל מי שמעוניין בכתיבה ובתרומה לגיליון הקרוב  
  לסייע ככל האפשר להביא את הכתיבה לפרסום.  

 

 לפסיכואקטואליה   ת מאמרכתיב לנחיות  ה

 

מיתיהם  עשיתוף ב ו פסיכואקטואליה לבכתיבה מעוניינים פסיכולוגים רבים שאנו שמחים 
 . עבודתם המעשית, התיאורטית והמחקרית

"להיות אחר/אחרת: החיים בחברה מגוונת  כפי שכתוב בקול הקורא, גיליון סתיו יעסוק ב
 ורב תרבותית." 

ישלחו  הם לאחר קבלת המאמרים, . 10.9.21מועד אחרון לקבלת מאמרים לגיליון זה הוא 
תכן שיהיו מאמרים שנעדיף לשמור  יעל קבלתם לגיליון. ילכותבים נודיע אנו לשיפוט ו

תכם, הכותבים  יד א ויצאו במהלך השנה.  בכל מקרה, נעמ יש  פסיכואקטואליהליונות ילג
 ונעדכנכם.  בקשר

מילים. לכל   4,000עד של מבקשים שהמאמרים יהיו באורך אנו    :לליותכ  הנחיות כתיבה
שלוח  מילים בעברית וכן תקציר קצר באנגלית. נבקש ל 100מאמר יש לצרף תקציר קצר של 



מהגיליון  החל הכותרת ותאריך ההגשה.   ,שם הכותב/תעמוד נפרד שבו יצוינו  למערכת 
ננסה לכלול מספר מאמרים המסכמים מחקר אמפירי ומספר מאמרים  אנו  הקרוב 

 ומעשה.   , מחקראוריהיתובכך לחבר בין   ,לעבודה בשדההמתייחסים  

בציון הציטוטים וברישום   APA   יכתיבת המאמרים חשוב להקפיד על כלל ב
וכתובים באופן מאורגן ובשפה ברורה.    הביבליוגרפיה. חשוב שהמאמרים יהיו ממוקדים

תת כותרות בארגון המאמר. במאמרים המתארים עבודה  בו  לץ להיעזר בכותרותמומ
התאורטי וראיות לאפקטיביות של ההתערבות. במאמרים   הרציונל בשדה, חשוב להציג את  

המציגים מחקר אמפירי, חשוב להתייחס להשלכות המחקר לעבודה המעשית של  
 הפסיכולוגים. 

ובשיתוף  לפסיכואקטואליה רבים בכתיבה  חברים שמגלים  ד שמחות לעניין  ומאאנו  
 בעבודתם. 

 

 בברכה, 

 ,  טל-שרונה מי

 וחברי המערכת  , יו"ר מערכת פסיכואקטואליה

 


