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 החינוכי"  "הייעוץ  העת  לכתב מאמר לכתיבת  הנחיות 
 

 שמות   הכוללים  אישיים  ופרטים  המאמר  שם  ובו  קובץ  למאמרם  לצרף  הכותבים  על
 לשלוח   יש  המאמר  את  ודוא"ל.  נייד(  וטלפון  בעבודה  )בבית,  טלפונים  כתובת,  מלאים,

 shragafisherman@gmail.com פישרמן, שרגא העת, כתב  לעורך אלקטרוני בדואר

   המאמר: לכתיבת הנחיות

 כללי  א. 

  מקורות(. רשימת )כולל עמודים 25 עד הוא מאמר של הרצוי האורך •

  תארנים  וכן  ובאנגלית  בעברית  מילים  150  עד  של  בהיקף   תקציר  לכתוב  יש •
   .10 בפונט עצמו התקציר עבה. 12 בפונט בצד התקציר כותרת מפתח(. )מילות

  וברורים. ראויים וניסוח סגנון תחביר, כללי תקנית, עברית על להקפיד יש •

  זאת   בכל  אם  הגרפית.  העריכה  על  מקשות   הן  כי  שוליים  מהערות  להימנע  רצוי •
  ממוספרת  הפניה  בעת   המאמר  בסוף  נפרד  בעמוד  אותן  לכתוב  נא  הכרחי,  הדבר
 המאמר."  בסוף 1 הערה "ראה לדוגמה: אליהן.

 (4A) עמוד אפיוני ב. 

 Times  :אנגלית  ;בהמשך(   שיפורטו  למקרים  )פרט  12  בגודל  David  :עברית  גופן: •
New Roman 11 גודלב . 

 שורה וחצי  שורות: בין  רווח •

 שמאל ומצד  ימין מצד ס"מ 2 שוליים: רווח •

 הצדדים בשני שורות: יישור •

 .הפסקה תחילת של כניסה נדרשת לא כותרת לאחר חדשה: פסקה •

  ראשון. עמוד כולל במרכז,  למטה עמודים: מספור •

 כותרות  ג. 

 (Title 1) בצד מודגשת, ,16 בגודל המאמר שם •

 (Title 2) בצד מודגשת, ,14 בגודל ראשית  כותרת •

 (Title 3) בצד מודגשת, ,12 בגודל משנית  כותרת •
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  הם: אמפירי למחקר הכותרות מינוחי

  ומטרותיו. חשיבותו המחקר, נושא את המציג ראשית(,  )כותרת מבוא

  משנית   ראשית,  )כותרת  שלו  הענייניות  הכותרות  עם  התאורטי  הפרק  יבוא  המבוא  לאחר
 וכדומה(.

 ראשית(.  )כותרת המחקר שאלות/השערות •

   הכוללת: ראשית(  )כותרת המחקר שיטת •

   משנית(. )כותרת אתיקה , הליך כלים,  נבדקים,  •

 ראשית(.  )כותרת ממצאים •

   ראשית(. )כותרת דיון  •

 ראשית(. )כותרת והמלצות מגבלות •

  ראשית(. )כותרת נספח •

 שדה"   "מן  מאמר לכתיבת הנחיות ד. 

 תקצירים   הוא  גם  מחייב  זה  מאמר  בשדה.  שיושמה  ייעוצית  פעילות  על  המדווח  מאמר
  המיוחד   אופיו  בשל  זה  עם  הנ"ל.   להנחיות  זהות  שלו  הכתיבה  והנחיות  ובאנגלית  בעברית

  חשיבות  את   המתאר   קצר  מבוא   א.  האלה:  מהחלקים  בנוי  להיות  עליו  זה,  מסוג  מאמר   של
  המאמר.  לנושא  רלוונטי  תאורטי  רקע  ב.  מטרתה;  ומה  שבה   החידוש  מהו  ההתערבות,
 ברקע   לכלול  יש  הספר,  בבית  האלימות  הפחתת  בנושא  תוכנית  יושמה  אם  לדוגמה:
  קיימות  התערבות  תוכניות  כולל  הספר,  בבית  האלימות  לנושא  התייחסות  התאורטי
  יישומה  דרכי  פירוט  מטרותיה,  ההתערבות:  תיאור  ג.  בארץ;  ובייחוד  בעולם,  זה  בנושא
  דיון  ד. איכותניים(; ו/או )כמותיים ההתערבות וממצאי המשתתפים( אפיוני )כולל בשדה

 הצעות וכן ,עתידיות התערבויות לשיפור והמלצות ההתערבות מגבלות הצגת בממצאים:
  עתידיים. מחקרים לעריכת

 ותרשימים לוחות  ה. 

   .10-ל הגופן את להקטין צורך יהיה מסוימים שבמקרים ייתכן .12 בגודל בגופן •

 לציין יש המאמר בגוף המאמר. בסוף ויצורף נפרד דף על יודפס ותרשים לוח כל •
  התרשים. או הלוח להכנסת המקום את

 לדוגמה:

 . 1 בלוח מוצגים לקורס הסטודנטים תגובות

 ________________ 

 לכאן  1 לוח

 ________________ 

 מלמד.........  1 בלוח עיון

 לדוגמה:  בעובי, ומודגשת ממורכזת הלוח/התרשים של הכותרת •

 ציוניהם לפי התלמידים התפלגות : 1 לוח/תרשים
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 מקורות  רשימת . ו 

  (2020 , שביעית מהדורה )  APA-ה כללי פי על ערוכה  להיות הביבליוגרפית הרשימה על

 של  הבאות  השורות  אך  בשורה,  הראשון  במקום  מתחילה  מקור  של  ראשונה  שורה •
   בהמשך. דוגמאות ראה שורה. בכל הרביעי במקום מתחילות  מקור אותו
 כך: זאת לעשות אפשר

   format –> paragraph –> special –> hanging באנגלית:
 תלויה  <– מיוחד  <– פסקה  <– עיצוב בעברית:

 בלועזית.  הרשימה לפני מוצגת בעברית הרשימה •
 אם   הראשון.  המחבר  של  המשפחה  שם  לפי  אלפביתי  בסדר  מסודרות  הרשימות  שתי •

  באותיות   אחד  כל  ולסמן  כרונולוגי  אותם  לסדר  יש  מחבר,  אותו  של  מקורות  מספר  יש
  המאמר(. גוף בתוך באזכורים )כמו

 . 10-2 עמ' למשל לשמאל: מימין יופיע בעברית המספור •

 מקורות לרישום דוגמאות

 ספר

 רכס. .החינוכי האתגר שונות:  ניהול (.2000) ד' ענבר,

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches (2nd ed.). Sage. 

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action 

(2nd ed.). American Psychological Association. 

https://doi.org/10.1037/0000168-000 

 ההוצאה.  עיר בלי בלבד לאור ההוצאה שם את לרשום יש *

 עת  מכתב  מאמר

 לייעוץ.  והשלכות  מורים  תפיסות  תלמידיהם:  עבור  המורים  משמעותיות  (.2002)  מ'  טטר,
 . 122-88 ,יא  החינוכי,  הייעוץ

Adlhoch, C., Mandakova, Z., Ethelberg, S., Epstein, J., Rimhanen-Finne, R., Figoni, 

J., Baylis, S. A., Faber, M., Mellou, K., Murphy, N., O'Gorman, J., Tosti, 

M. E., Ciccaglione, A. R., Hofhuis, A., Zaaijer, H., Lange, H., de Sousa, 

R., Avellon, A., Sundqvist, L., . . . Ijaz, S. (2019). Standardising 

surveillance of hepatitis E virus infection in the EU/EEA: A review of 

national practices and suggestions for the way forward. Journal of Clinical 

Virology, 120, 63-67. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2019.09.005  

 לעיל.  כמו קישור  בתבנית doi-ה את לכתוב יש *

 האחרון. ואת ראשונים  מחברים 19 לרשום יש מחברים, 20-מ יותר יש אם *
  

https://doi.org/10.1037/0000168-000
https://doi.org/10.1037/0000168-000
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 ערוך  מספר מאמר

 לזובסקי   ר'  בתוך  ומקצוע.  לימודים  מסלול   בבחירת  לסיוע  מודל   –  הסחל"ב  (. 2003)  א'  גתי,
 ודאות  אי  של   בעידן   וחינוך  ייעוץ  תקווה:  של  מסע  )עורכות(,  אל-בר  וצ'
  רכס. (.264-237 )עמ'

Fresko, B., & Wertheim, C. (2003). Building cultures of caring and empowerment for 

Israel’s at-risk youth. In F. K. Kochan & J. T. Pascarelli (Eds.), Global 

perspectives on mentoring (pp. 23-38). Information Age. 

 ההוצאה.  עיר בלי בלבד לאור ההוצאה שם את לרשום יש *

 ודוקטור  מוסמך  עבודות 

Devins, G. M. (1981). Helplessness, depression, and mood in end-stage renal disease 

[Unpublished doctoral dissertation]. McGill University, Montreal.  

 דו"ח

National Commission on Teaching and America’s Future. (2003). No dream 

 denied: A pledge to America’s children. Summary report. 

http://documents.nctaf.achieve3000.com/summary_report.pdf 

 הרצאה

Crowther, D. T., & Cannon, J. R. (2002, January 10-13). Professional development 

models: A comparison of duration and effect [Paper presentation]. Annual 

International Conference of the Association for the Education of Teachers 

in Science, Charlotte, NC. 

 וחודש(. הכנס )ימי מלא תאריך לרשום יש *

 הטקסט בתוך   למקורות הפנייה . ז

 ( Boler, 1999) המקור בשפת ושנה המחבר)ים( של משפחה שם •

  בתעתיק  בטקסט  שמו  את  לציין  יש  ,בלועזית  שכתב  מחבר  שם  כשמזכירים •
  עברי.

 ... כי מצא (,Boler 1999) בולר :לדוגמה

   המשפחה. שמות שני בין חיבור ו' לרשום יש מחברים שני  יש כאשר •

  מחברים   שלושה  של  במקרה  .Smith & Segal, 2008  ;2002  וכפיר,  סגל  לדוגמה:
   "ואחרים". ולהוסיף הראשון המחבר של המשפחה שם את לציין יש ,יותר או 

 . Segal et al., 2003  ;2005 ואחרים, כפיר לדוגמה:

 אלפביתי.  סדר  לפי  אותם  לרשום  יש  ,סוגריים  באותם  מקורות   מספר  יש  כאשר •
  כרונולוגי  סדר לפי לרשום יש מחבר, אותו של מקורות למספר הפנייה יש כאשר
  יש  שנה  מאותה   מחבר  אותו   של  מקורות   כמה  יש  כאשר  ביותר.  מהמוקדם  החל

  משנה. אותיות להוסיף
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  עם  גם  אותם  לרשום  יש   המקורות  ברשימת  ב. 1990  א,1990  סגל,  :לדוגמה
 האותיות.

 עמוד. מספר להוסיף  יש ,ציטוט של בעניין •

 ,National Institute of Mental Health [NIMH])  –  מחבר  שאינו   למקור  הפנייה •

 (. NIMH, 1999) בלבד התיבות ראשי של אזכור בהמשך (.1999

  ...". בתוך" להוסיף יש – ראשון  מקור על שמתבסס משני  מקור •
 (. 1996 לוי, בתוך) סגל של מחקרו לדוגמה:

 בתוך אנגלי כיתוב  מוסיפים כאשר – עברי טקסט בתוך בסוגריים אנגלי טקסט •
 סוגריים  לפתוח  יש   (,Levinson, 2004)  לדוגמה:  עברי,  טקסט   בתוך  סוגריים
 ולסגור   לעברית  שוב   לעבור  ואז  הרצוי  את   לכתוב  לאנגלית,  לעבור  בעברית,
 נכתבים   כשהסוגריים  עריכה,  בזמן  החלים  שיבושים  מונע  זה  הליך  סוגריים.
 באנגלית. 

  


