
 הנחיות לכותבים 
חינוכית לעבודה  שפיט  סוציאלית  -מפגש  עת  כתב  בשנה.    תחומי-ביןהנו  פעמיים  לאור  היוצא 

מתפרסמים  ב ומחקרים "מפגש"  עיוניים  ילדיםב  מאמרים  הבאים:  נוער   , נושאים  וצעירים    בני 
אוכלוסיות  םומשפחותיה   בסיכון  במצבי מיוחדים;  עם;  ובמשפחה;  צרכים  בפרט  חינוך    טיפול 
ווטיפ  בקהילה  רבול  ורבותיות;  ת-בפנימייה;  וטראומה; ;  דיאלוגגישור  משבר  לחץ,  אלימות; 

 פורמלי.-הדרכת עובדים; חינוך לערכים; חינוך בלתי

מהתחומים וכותבים  מחוקרים  מאמרים  מקבלים  חינוך,    :אנו  סוציאלית,    פסיכולוגיה, עבודה 
קרימינולוגי ההתנהגותסוציולוגיה,  ומדעי  אנתרופולוגיה  בעל  דגש  ב  ה,  נוער  ובני  מצבי  ילדים 

 . סיכון

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

נשלח   לא  ב"מפגש"  לפרסום  המוגש  שמאמר  ומובן  כברור  רואה  אחרים  להמערכת  עת  כתבי 
 .בהם פורסםולא  ו"לבחובארץ 

בעברית    דו  ד   פניםגוול )בברווח כפ  ,Word  בפורמטיסו  להדפיש  ו  ,עמודים  25כיל עד  יכתב היד   •

   .בדואר אלקטרוני ולשלחו  (12ובגודל בלועזית  Times new roman-ו

י  • נפרד  מספר  ודפס ובעמוד  עבודתו,  ומקום  תפקידו  המחבר,  אלקטרוניטלפון    שם    –  דואר 
 . ובאנגליתבעברית 

 . ת מפתחומילוד  כל אח מילים 150-כקף של הי ב בעברית ובאנגלית םיתקציר יש לצרף  •

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

 .אמריםשל המ אלקטרוניים כותבי המאמרים מקבלים תדפיסים 
 

 כתיבת מקורות 

  .APAי הנחיות פ על ות ממצאים סטטיסטיים ולוח ות, המקור םעל רישו  ש להקפידי  •

השמות   • ייכתבו  ובסוגריים  בעברית,  ייכתבו  המאמר  בגוף  הנזכרים  לועזיים  מחברים  שמות 
   יש להקפיד על הקלדת כל הסוגריים בטקסט בגופן דוד. בלועזית ושנת הפרסום.

לה בעברית ואחר כך תחי   –ת המחברים  לפי סדר א"ב של שמותסודרנה  מאמר  בות  ההפני  כל •
 .  הנ"ל  בשיטה תסודר רשימת המקורות גם  .ברשימת מקורות מלאה הוינצות  -- בלועזית

אם יש שני מחברים לפריט, שניהם יוזכרו בכל ההפניות. שלושה, ארבעה או חמישה מחברים  •   

הראשון בתוספת    ההפניה השנייה ואילך ייכתב שם המחבר  יוזכרו כולם בהפניה הראשונה, ומן

 ( יש.et al"ועמיתים"  אם  מ  (.  ומעלה,  שישה  שם  חברים  בתוספת  יירשם  הראשון  המחבר 

 . ( כבר בהפניה הראשונה.et al"ועמיתים" ) 

 : דוגמאות לרישום המקורות להלן
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 נוספות  הנחיות טכניות

 . בלועזית Times new romanדויד בעברית ועל להקפיד על פונט יש  •

 יש להשתדל לכתוב מונחים בעברית במקום מונחים לועזיים.     •

מיותרים    יש • רווחים  רווחיםלצמצם  להוסיף  פסקאות    או  סימנים,  מילים,  אותיות,  בין 
   וכד'.

(  …Avner)  רייםלסוגריים עבריים )(, ואז להיכנס לסוגיש להכניס את ההפניות שבטקסט   •
הטקסט.  ו את  ולהקליד  לאנגלית  משתלעבור  בסוגריים  )אם  ההפניות    לועזייםמשים 

 משתבשות לחלוטין כאשר הן יורדות שורה(.  

ותרשימים • פי הנחיות    לוחות  על  להדפיס.  APA-ה יש להגיש  ובעמודים ן  לב-בשחור  םיש 
אלא  או אלכסוניים,    אין להכניס קווים אנכיים  גוף המאמר.  אליהם ב   נפרדים עם הפנייה
 אם הדבר הכרחי. 
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