
 הנחיות להגשת כתבי יד לפרסום בכתב העת "מניתוק לשילוב"

ותיעוד מאמרים עיוניים ומחקריים  המשמש במה לפרסוםט "מניתוק לשילוב" הוא כתב עת שפי

השכלתית של ילדים -טיפולית-המרחיבים את הידע בתחום העבודה החינוכית, יוזמות חינוכיות

 ונוער בסיכון בישראל. 

כגון: נשירה סמויה  ,בסיכון ונוער ילדים חינוך של שונים בהיבטים עוסקיםבכתב העת  מאמרים

וגלויה של תלמידים, צמצום התנהגויות סיכון בקרב בני נוער, למידה משמעותית בקרב תלמידים 

תרבות, מגדר ומגזר  במצבי סיכון, חניכה והדרכת עובדי חינוך, מודלים ותכניות לעבודה רגישת

ת, מסגרות מיוחדות לנוער רווחה חינוכיחינוך לערכים ולהתנדבות, בחינוך ילדים ונוער בסיכון, 

 בסיכון. 

 במכללות וסטודנטים מרצים של והיישומי המחקרי, התאורטי הידע את להרחיב נועדו המאמרים

  העובדים בתחום. ושל לחינוך

 

 : ממוקדות למחבריםלהלן הנחיות 
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 ומוסד תפקיד, טלפון, מלא שם) המחבר פרטיהקובץ יכלול בעמוד נפרד את שם המאמר ו

 כפול.וברווח  12דל בגו David או Arielיוקלד בגופן מסוג המסמך  (.עבודה מקום/אקדמי

 

 .2010לשנת  6מהדורה   APA–המאמר יכתב על פי כללי ה  .2

לנוחיותכם, ניתן לעיין בתמצית ההנחיות העדכניות באתר מכון סאלד כפי שנכתבו על ידי 

הוספת יש להמעיט ככל הניתן ב APA -בהתאם לכללי ה .בקישור זהמערכת "מגמות", 

כל ההפניות מהמאמר יצוינו ברשימת  הטקסט. בגוףהערות שוליים, ולהעדיף לכלול אותן 

 מקורות מלאה. 

 

 מילות 4-6 יצורפו בנוסף, ומילים 150-200למאמר יצורף תקציר בעברית בהיקף של  .3

 .המאמר ליבת את המשקפות, מפתח

 

 היקף רצוי לכל מאמר: .4

 מילים(.  8000-)כעמודים  25עד : ירמחקמאמר עיוני/

 מילים(.  5,000-)כ עמודים 15עד  : וכיו"ב( כמת המעשה)חו יוזמות חינוכיות

 . מילים( 1500) עמודים 4עד  )ימי עיון, ביקורת ספרות וכיו"ב(תיעוד 

 

אין לשלוח שתורגמו לעברית. יתן להפנות מאמרים שפורסמו באנגלית בחו"ל, אך נ .5

 מאמרים שפורסמו בכתבי עת אחרים בישראל. 

 
 

 

https://www.szold.org.il/wp-content/uploads/2016/09/INSTRUCTAPA-1.pdf


 :הליך הטיפול במאמרים

. אנו מקפידים על אנונימיות של המחבר והשופט אנונימי חיצוני לשיפוט יועברו המאמרים כל

מערכת "מניתוק לשילוב" תפעל למסירת תשובה לא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת כאחד. 

למחבר. המחבר ידרש לנסח מכתב נלווה ובו המאמר. חוות הדעת של הקוראים המומחים תמסר 

במקרים התייחסות להערות שהתקבלו, עם הפניות לתיקונים והשינויים שבוצעו בגוף הטקסט. 

 וסף. מסוימים, המאמר ישלח לשיפוט נ

. טרם פרסומו, ישלח המאמר למחבר, לאחר אישור הטיוטה הסופית, ישלח המאמר לעריכת לשון

 לקבלת אישור. 

 עורך כתב העתניר ויטנברג,  רד"בכל שאלה, ניתן לפנות ל
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