הנחיות למחברים:
 .1קריטריוני קבלת מאמרים לכתב העת :מאמרים שיישלחו למערכת יישפטו על פי חשיבות השאלה
המחקרית ,רמת ההמשגה ,הקפדנות המתודולוגית של המחקר ,מהימנות הממצאים ,תוקף המסקנות ,בהירות
ההצגה ,והתאמה לתחומי הדעת שכתב העת מתמקד בהן.
 .2תהליך השיפוט והפרסום :בתהליך ההחלטה על פרסום כתב היד המערכת מסתייעת בחוות דעת של
קוראים מעריכים ומקפידה על שיפוט אובייקטיבי-אנונימי .המחברים יתבקשו לתקן את המאמר לפי חוות
הדעת ובהתאם להנחיות העורך הראשי שיצורפו אליהן .מחברים שמאמרם יתקבל לפרסום ישלחו למערכת
את גרסת המאמר הסופית בדואר אלקטרוני .המאמרים יעברו במערכת עריכה מדעית ועריכת לשון ובשלב
זה יידרשו המחברים לתיקונים נוספים .לפני הפרסום תישלח למחברים טיוטת דפוס של המאמר להגהה
ולאישור סופי.
 .3כתובת למשלוח :נא לשלוח את המאמר לכתובת דואר אלקטרוני :לעדי אברמוביץ -
oryanut.safa@gmail.com
 .4המאמר ייכתב בתוכנת  ,Microsoft Wordבגופן דויד בגודל  12נקודות ברווח כפול .יש לציין את
מספר העמודים על עמוד השער; בדרך כלל לא יתקבלו מאמרים שאורכם עולה על  30עמודים .יש לצרף
למאמר דף נפרד ולציין בו בעברית ובאנגלית את שם מחברו (או מחבריו) ,את התואר האקדמי וההשתייכות
המוסדית .יש גם לצרף למאמר בנפרד תקציר בעברית ובאנגלית ( 200-150מילים) .התקציר בעברית
יכלול את שם המאמר ללא שמות המחברים ,והתקציר באנגלית יכלול את שם המאמר ואת שמות המחברים.
המאמר ייכתב לפי הכללים המפורטים במדריך הפרסום של אגודת הפסיכולוגים האמריקנית ( APA
.)Publication Manual, 6th ed., 2010
 .5לוחות ,תרשימים והערות שוליים :יש לצמצם ככל האפשר את מספר הלוחות ,התרשימים והערות
השוליים ולהדפיסם על דפים נפרדים .בלוחות יש להקפיד על יישור המספרים לפי הנקודה העשרונית .את
התרשימים יש להדפיס בצבעי שחור-לבן בלבד.
 .6שמות מחברים בגוף המאמר :בגוף הטקסט ,יכתבו שמות המחברים מחוץ לסוגריים בעברית ,ובסוף
המשפט ,פעם נוספת ,בתוך סוגריים באנגלית .שמות מחברים שיופיעו רק בסוגריים יש לכתוב רק באנגלית.
 .7רשימת מקורות :רשימת המקורות תיכתב לפי הכללים המפורטים במדריך  .APAיש להקפיד על
התאמה מלאה בין האזכורים של המקורות בטקסט לבין הופעתם ברשימת המקורות .רשימת המקורות בסוף
המאמר תסודר לפי א"ב של שמות המחברים (עברית לפני לועזית).

 .8כללים אתיים :המערכת לא תקבל מאמר שנמסר לפרסום בכתב עת אחר בשפה העברית .אם המאמר
מבוסס על עבודה שנמסרה לפרסום או פורסמה בכתב עת בלועזית יש ליידע את המערכת על כך .יש לציין
בכתב היד שהמחברים שמרו על הכללים האתיים הנוגעים למשתתפים במחקר .כמו כן יש להימנע מניסוח
מגדרי בטקסט.
 .9המערכת אינה אחראית לשמירת טיוטות או גרסאות קודמות של המאמר ,בין שהוא מודפס ובין שהוא
במדיה דיגיטלית .המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה שולחת תדפיסים למחברים.

