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מזמינה כותבים וכותבות להגיש מאמרים לקראת פרסום " רוח הספורט"מערכת כתב העת 

וצא לאור י אשר של מכללת אוהלו,הינו כתב עת שפיט  "רוח הספורט". של כתב העת 'בכרך 

 מתפרסמיםהווה במה לחידושים בתחומי החינוך הגופני והספורט. בכתב העת מדי שנה ומ

 מתקבליםהרוח והחברה בישראל.  ,מאמרים אקדמיים מפרי עטם של חוקרי הספורט

מאמרים במגוון תחומים, כגון: היבטים חברתיים של הפעילות הגופנית, מדעי ההתנהגות 

 עובריםותורת האימון וכד'. המאמרים , קידום בריאות 12-וספורט, חינוך גופני במאה ה

 אנונימי.שיפוט 

 

 research1@ohalo.ac.ilאת המאמרים יש לשלוח לדוא"ל: 

 

 

 מערכת כתב העת

 

 פרופ' שמעון עמר

 פרופ' מנחם מור

 פרופ' גור אלרואי

 ןיד"ר יצחק ויינשטי

 ד"ר עמנואל תמיר

 ויסבליטד"ר אייל 

 עורך: ד"ר אודי כרמי

 

 .כתבי עת –יחידת המחקר הוראות ההגשה נמצאות באתר המכללה בלשונית 
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 המטרות
יפרסם  רוח הספורט לחקר החינוך הגופני והספורט. עת שפיט-הוא כתב רוח הספורט

 לפעילות הגופנית.הרוח והחברה  ם הקושרים בין מדעיבתחומי ,מאמרים בעברית ובאנגלית

היבטים חברתיים של הפעילות כגון:  ,תחומיםכתב העת שואף לפרסם מאמרים במגוון 

, קידום בריאות ושיקום, תורת 12-חינוך גופני במאה הוספורט, הגופנית, מדעי ההתנהגות 

 האימון וכד'. 

 

 שיפוט המאמרים

 מומחים. על ידי  סם רק לאחר שיישפטיפור רוח הספורטלמערכת  שישלח מאמר

 

 למחבריםהנחיות 

  את המאמרים בקובץ יש לשלוחword  :לכתובת מיילudic@ohalo.ac.il  כותב

המאמר מתבקש לא לציין את שמו כדי להבטיח שיפוט אובייקטיבי. נא לשלוח 

בבקשה לפרסם את מאמרו רוח הספורט  שלובו פניית המגיש למערכת נפרד מכתב 

 להתקשרות.ופרטים 

  יש לכתוב את המאמר בכתבDavid  בעברית, בכתבTimes New Roman  

 מודגש.  21. כותרות יכתבו בגודל 21שורות, בגודל אות  2.1)באנגלית( ברווח 

  פרטי העיול(citations) יהיו על פי נוסח APA 1222, גרסת . 

  עמודים כולל ההערות.  11היקף המאמרים לא יעלה על 

  את הפרטים הבאים: שם, )בנפרד מהמאמר( על מחבר המאמר לשלוח למערכת

דרגה אקדמית, מוסד אקדמי, פרטי התקשרות. כמו כן יש לצרף תקצירים בעברית 

בעברית  descriptors))תארנים  6-1-מילים( ו 112מילים( ובאנגלית ) 212)

 ובאנגלית. 

  ת, מקורות בעברית ובאנגליהערות ומקורות יצוינו בסוף המאמר. רשימה הכוללת

 ראשונה. תוצג כך שהרשימה בעברית תהיה
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